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Ένα σημαντικό βήμα χειραφέ-
τησης των Δήμων για να δρο-
μολογήσουν αποτελεσματικές 
λύσεις στη διαχείριση απορ-
ριμμάτων έκανε η ΠΕΔΑ, υιοθε-
τώντας ομόφωνα την πρόταση 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 
να μετασχηματιστεί ο ΕΔΣΝΑ 
ώστε να πάρουν οι Δήμοι τη 
διοίκησή του. Μετά από μία 
δεκαετία παλινωδίας της Περι-
φέρειας Αττικής, ήρθε η ώρα 
των τολμηρών πρωτοβουλιών.
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Δημοσιογράφος

Αναζητήστε τον «Δημοσιογράφο» στα εξής σημεία:

1. Δημαρχείο Βούλας (Κ.Καραμανλή 18, Βούλα) 
2. Δημαρχείο Βάρης (Βασιλ.Κωνσταντίνου 25, Βάρη)
3. ΚΕΠ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2,Βουλιαγμένη) 
4. ΚΕΠ Βάρης (Βάκχου & Δήμητρας, Βάρη) 
5. ΚΕΠ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου 108, Βούλα)
6. ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4,Βάρη) 
7. ΚΑΠΗ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου & Ζεφύρου, Βούλα) 
8. ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) 
9. Καφετέρια Dio Mio (Λ.Βασιλέως Παύλου 63) 
10. Ηπειρώτισσα (Λ.Βάρης 32, Βούλα) 
11. Φούρνος Στεργίου (Σωκράτους 20, Βούλα) 
12. Φούρνος Μαριγώνη (Δημοκρατίας 4, Βούλα) 
13. Mini Market (Aθανασίου Διάκου 2, Βάρη) 
14.Φούρνος Δρόσος (Λ.Αναγυρούντος 26, Βάρη)
15. Αρτοποιήματα (Αφροδίτης 1, Βουλιαγμένη) 
16.  Καφέ  Πλατείας  Άλσους (Πανόραμα Βούλας)
17. Mini Market (Κρήνης & Δημητρακοπούλου, Βούλα)
18. Eν Πλω (Λεωφ. Ποσειδώνος 4, Βουλιαγμένη)
19. Riviera coast (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18)
20. Νοtos café (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 12)
21. Asteras café (Δημοτικό Στάδιο Βάρης)

@nevarozga

#Kavouri  

@Sophia_2210

Το εκμέκ από τη βοσκοπούλα στη Βάρη είναι τα τοπ στη 
λίστα μου!

@panos.kimpou

#Voula
   
@epbooksgr

Η χαρά πολλαπλασιάζεται όταν τη μοιραζόμαστε! 
Φέτος οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος δώρισαν βιβλία στα 
Παιδικά Χωριά SOS στη Βάρη, στον Ξενώνα Βρεφών 
SOS στο Μαρούσι, στο 4o Δημοτικό Διδυμοτείχου, στο 
5ο Ειδικό Δημοτικό Πύργου και στον μοναδικό μαθητή 
του Δημοτικού Σχολείου Μαθρακίου.

@seviwaves

 #vouliagmeni #surfdays

@OVlepw

Δεν ξέρω αν θα θελα να είμαι τώρα Παρίσι,Νέα Υόρκη ή 
στην Βάρη για κοψίδια.

@stefaniasiozou

#Varkiza

@JustAGreekDad

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που καίει ο λαός της Γλυφάδας 
και της Βούλας στα τζάκια αλλά δεν είναι φυσιολογικό 
αυτό που μυρίζει.

@elena_ioannidou_lamaj

#Varkiza

@OikonomouVasili

Ωραία η πρωτοβουλία του χριστουγεννιάτικου bazaar 
βιβλίου της ψυχολόγου Έλενας Στεφανίδη που διοργά-
νωσε η οργάνωση της ΝΔ στην πνευματική εστία #Βού-
λας. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο, Νικόλαο Μακρή και 
το συμβούλιό του για την όμορφη εκδήλωση.

@_marcocappelli_

#Voula

@Varemaras1

Όποιος περάσει από Βούλα, να κάτσει στον Φαίδωνα να 
πιει ένα ποτήρι Οινότρεια Γη με μια μπρουσκέτα μπου-
ράτα, θα με θυμηθεί.

@greenfundgr

Στην ειδική συνεδρία του 1ου CIVINET Greece-Cyprus 
Forum του Δικτύου Civinet Greece-Cyprus, ο Πρόεδρος 
του Πράσινου Ταμείου συντόνισε συζήτηση κατά την 
οποία παρουσιάστηκαν τα ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ των 
Δήμων Αμαρουσίου, Πεντέλης, Βριλησσίων, Χαλανδρίου 
και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
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Αλλαγή σελίδας
στα απορρίμματα της Αττικής

M ε τη συνέπεια και την ευσυνειδησία τους οι 
κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης έχουν συμβάλει ήδη σε μια μεγάλη 

αλλαγή. Τα 3Β μαζί με πολύ λίγους ακόμη Δήμους απέ-
δειξαν ότι με ανοιχτό διάλογο, ενημέρωση, επιστημονική 
μεθοδολογία και δοκιμασμένες πρακτικές η διαχείριση 
απορριμμάτων μπορεί να ξεφύγει από το σημερινό περι-
βαλλοντοκτόνο μοντέλο της ταφής στη χωματερή σαν να 
μην υπάρχει «αύριο» και να προχωρήσει στη νέα εποχή 
της κυκλικής οικονομίας και της ολοκληρωμένης διαχεί-
ρισης. Το δυνατό αυτό χαρτί του παραδείγματος –που 
αποδεικνύεται με τα αδιάσειστα στοιχεία του ποσοστού 
εκτροπής από την ταφή, άνω του 30% πλέον– έδωσε στον 
Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, που σήμερα είναι πρό-
εδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος στην Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), τα στοιχεία, τη νομιμοποί-
ηση και το ειδικό βάρος να προτείνει μια συνολική αλλαγή 
στην πολιτική διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής. Και 
η πρόταση Κωνσταντέλλου, που συνιστά θεσμική αλλα-
γή σελίδας, έγινε ασμένως αποδεκτή από το σύνολο των 
αυτοδιοικητικών με ομόφωνη απόφαση της ΠΕΔΑ και 
πλέον δρομολογείται προς υλοποίηση, αν φυσικά συναι-
νέσει η κυβέρνηση. 

Ο γόρδιος δεσμός που δημιούργησε το 2010 η νομοθεσία 
του «Καλλικράτη» ειδικά για την Αττική ήταν η κυριαρχική 
εμπλοκή της Περιφέρειας στην υπόθεση της διαχείρισης 
απορριμμάτων. Σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, 
όπου η υπόθεση αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλή-
των ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους, η Αττική αποτέλε-
σε χωρίς κάποια επαρκή δικαιολογία εξαίρεση, με τη δημι-
ουργία ενός οργάνου, του ΕΔΣΝΑ (που σημαίνει Ειδικός 
Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) όπου εξ οφίκιο 

τη θέση του προέδρου έχει ο Περιφερειάρχης (ή ο αντι-
καταστάτης του) καθώς και σημαντικό ποσοστό στα υπό-
λοιπα όργανα διοίκησης, παρόλο που η Περιφέρεια δεν 
εισφέρει οικονομικά ούτε ευρωσέντ. Όπως τονίζεται στην 
ομόφωνη απόφαση που έλαβε η ΠΕΔΑ, η συναρμοδιότητα 
Δήμων και Περιφέρειας που προέβλεπε ο «Καλλικράτης» 
ειδικά για την Αττική «καταργεί τους συσχετισμούς και τη 
δημοκρατική διαδικασία» με τον Περιφερειάρχη να καθί-
σταται «απόλυτος ελεγκτής όλων των ζητημάτων». Από 
την άλλη μεριά οι Δήμοι υποεκπροσωπούνται, καθώς στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ συμμετέχουν μόνο οι 36 
από τους 66 Δήμους της Αττικής.

Τα παραπάνω διαδικαστικά ζητήματα δεν θα είχαν ίσως 
σημασία αν ο ΕΔΣΝΑ και η διοίκησή του από το 2010 μέχρι 
σήμερα παρήγαγε κάποιο αξιόλογο αποτέλεσμα στο μεί-
ζον ζήτημα που απειλεί σαν ωρολογιακή βόμβα την Αττι-
κή: Τα σκουπίδια. Αντιθέτως, όπως σημειώνει η απόφαση 
της ΠΕΔΑ, «έντεκα χρόνια μετά την ιδρυτική του πράξη, 
ελάχιστα έχει προχωρήσει ένας αποτελεσματικός σχεδι-

ασμός και ακόμα λιγότερο η υλοποίηση υποδομών, προ-
κειμένου να δρομολογηθεί η τελική ολιστική επίλυση της 
διάθεσης των απορριμμάτων στην Αττική με σύγχρονα 
μέσα και κατά το δυνατόν αποκεντρωμένες διαδικασίες, 
η Δυτική Αττική εξακολουθεί να γεμίζει, ο ΧΥΤΑ Φυλής 
υπερπληρώνεται ξεπερνώντας κάθε φορά τα περιβαλλο-
ντικά και τα όρια ασφαλείας». Τρεις διαφορετικού πολιτι-
κού προσανατολισμού περιφερειαρχές διοικήσεις έχουν 
διαχειριστεί τον ΕΔΣΝΑ (Σγουρός, Δούρου, Πατούλης) 
και ωστόσο τα κείμενα Περιφερειακού Σχεδιασμού Δια-
χείρισης Αποβλήτων που καταρτίζονται «εξακολουθούν 
να εκφράζουν ένα αόριστο ευχολόγιο χωρίς δεδομένες 
χωροθετήσεις, χωρίς εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις 
χωρίς καμία ανάλυση τελικού κόστους για τους Δήμους 
και τους πολίτες», όπως επισημαίνει η ΠΕΔΑ. Προφανώς, 
το θέμα είναι δομικό.

Και επειδή ό,τι δεν λύνεται, κόβεται, η πρόταση των 
Δήμων της Αττικής προς την κυβέρνηση είναι η ριζική 
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε τη διοίκηση του 
φορέα που θα έχει ευθύνη για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση τη πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων να 
αναλάβουν κατ’ αποκλειστικότητα οι Δήμοι. Πρόκειται για 
μια ιδέα που έχει διατυπωθεί και στο παρελθόν και πλέον 
ήρθε η ώρα της ωρίμανσής της ώστε να τεθεί με συγκεκρι-
μένους όρους. Ήδη από το 2016 η Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας, με πρόεδρο τον Δήμαρχο τότε Γιώργο Πατούλη, 
ζητούσε «να απεγκλωβιστεί πλήρως η διαχείριση απορ-
ριμμάτων από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση». Με την 
ομόφωνη απόφασή τους οι Δήμαρχοι της Αττικής ζητούν 
πλέον ο ΕΔΣΝΑ να μετατραπεί σε Φορέα Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) ΟΤΑ Αττικής, με συμμετοχή 
μόνο του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Όμως και ευρω-
παϊκά όργανα έχουν ήδη εισηγηθεί στην κυβέρνηση τη 
μετάβαση σε άλλο πιο αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης 
ειδικά για την Αττική, όπου τα έως σήμερα αποτελέσματα 
είναι πενιχρά έως απογοητευτικά.

Η αναλυτική απόφαση της ΠΕΔΑ περιλαμβάνει μια ολο-
κληρωμένη μελέτη νομοθετικής ρύθμισης και εξετάζει 
διεξοδικά τη διαδικασία μετάβασης από το σημερινό 
καθεστώς στο νέο. Ένα σημαντικό σημείο της πρότασης 
που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι η θέση ότι «η λειτουρ-
γία του νέου ΦοΔΣΑ ΟΤΑ Αττικής θα κινείται εντός των 
ορίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά ταυτόχρονα 
θα μπορεί να ανταποκριθεί και στο πλαίσιο λειτουργί-
ας του ανταγωνισμού». Όπως τονίζεται, «η άσκηση των 
δραστηριοτήτων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
απορριμμάτων εκ μέρους του Φορέα δεν θα αποσκοπεί 
στη δημιουργία κέρδους, αλλά στη μείωση του κόστους 
διαχείρισης και επομένως στην οικονομική ελάφρυνση 
των Δήμων και των δημοτών». Και αυτή είναι μια σημαί-
νουσα διαφορά σε σχέση με το σημερινό καθεστώς, καθώς 
η νομική μορφή του ΕΔΣΝΑ σήμερα, ανοίγει ένα μεγάλο 
πεδίο κερδοφορίας στον ιδιωτικό τομέα, σε βάρος του 
δημοσίου συμφέροντος.

“Ομόφωνα δεκτή 
από τους δημάρχους 
της Αττικής 
η πρόταση 
Κωνσταντέλλου

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Συμφωνία 
ΕΤΑΔ 

και Δήμου 
για το 

Δημαρχείο

Η 
παραχώρηση

του 
εμβληματικού

κτηρίου
παρατείνεται 

για άλλα
30 χρόνια

χωρίς 
αντίτιμο

Νικητής βγήκε από το σκληρό «μπρα ντε φερ» ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έναντι της ΕΤΑΔ 
(Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου) με αφορμή το κτήριο 
που στεγάζεται το Δημαρχείου της πόλης. Η σύμβαση 
που είχε υπογραφεί μεταξύ του πρώην Δήμου Βούλας 
και της ΕΤΑΔ στην οποία ανήκει το κτήριο, τον Ιού-
νιο του 1990 για την παραχώρηση του κτιρίου έληξε 
τον Μάρτιο του 2020 και από τότε μέχρι και σήμερα 
υπήρξαν σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις 
δύο πλευρές με πρόθεση της δημοτικής αρχής να 
πετύχει την παράταση της παραχώρησης. Το νομικό 
και οικονομικό πλαίσιο όσον αφορά τη διαχείριση 
των περιουσιακών αντικειμένων του Δημοσίου έχει 
αλλάξει τα τελευταία χρόνια μέσω των μνημονίων, 
του μεσοπρόθεσμου και του θεσμικού πλασίου για 
το «υπερταμείο», με αποτέλεσμα η ΕΤΑΔ να ζητά από 
τον Δήμο οικονομικό αντάλλαγμα για το κτήριο όπου στεγάζεται 
το Δημαρχείο των 3Β. Μάλιστα, η ΕΤΑΔ έστειλε δύο φορές ανεξάρ-
τητους πραγματογνώμονες για να εκτιμήσουν την αξία των δύο 
εγκαταστάσεων (Δημαρχείο και Riviera). Το τίμημα που θα έπρεπε 
να πληρώσει ο Δήμος για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το κτήριο 
σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες είναι 250.000 ευρώ ετησίως. 

Και κάπου εδώ ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο 
πλευρές, με τη διοίκηση του Δήμου να είναι αποφασισμένη να μη 
κάνει ούτε ένα βήμα πίσω. Ακολούθησαν μια σειρά επαφών με τον 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να φτάνει το θέμα σε επίπεδο κεντρικής 
κυβέρνησης και συγκεκριμένα μέχρι το επιτελείο του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. «Ο χώρος που στεγάζει το Δημαρχείο έχει εμπεδωθεί 
από το 1990 ως το σημείο αναφοράς της πόλης, είναι ένας χώρος λει-
τουργικός και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να μεταφερ-
θεί σε άλλο σημείο της πόλης», διαμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση 

ο Δήμαρχος. Τελικώς, η λύση δόθηκε και ο Δήμος πέτυχε αυτό που 
είχε εξαρχής σκοπό. Κατάφερε και πήρε παράταση παραχώρησης 
του κτηρίου για τα επόμενα 25+5 χρόνια. Είναι προφανές ότι για να 
έρθει αυτό το αποτέλεσμα, υπήρξε μια νομική προετοιμασία πολύ 
σημαντική και οργανωμένη τόσο από πλευράς Δήμου όσο και από 
την Γλυκερία Σιούτη η οποία παρείχε την νομοτεχνική της βοήθεια. 

Όπως σε όλες τις διαπραγματεύσεις έτσι και σε αυτή την περίπτωση 
μπήκε και ένας όρος. Στις γενικές αρχές στις οποίες παραχωρείται το 
κτίριο του Δημαρχείου στο Δήμο υπάρχει μια τροποποίηση η οποία 
αφορά το δεύτερο κτήριο (Riviera), με το τίμημα να ανέρχεται στις 
270.000 ευρώ ετησίως από τα οποία, το 75% θα το λαμβάνει η ΕΤΑΔ 
και το υπόλοιπο η Δήμος 3Β. Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία που 
πέτυχε η δημοτική αρχή με την ΕΤΑΔ είναι συμφέρουσα δεδομένων 
των συγκυριών του νομικού πλαισίου που ισχύουν για την αξιοποί-
ηση των δημοσίων κτηρίων.

Με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και την παρά-
δοση της επίσημης σφραγίδας της Υποψήφιας Πόλης 
Φιλικής προς τα Παιδιά, ο Εκπρόσωπος του Γραφείου της 
UNICEF στην Ελλάδα Λουσιάνο Καλεστίνι και ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανακοίνωσαν την Πέμπτη 16 

Δεκεμβρίου 2021 την ένταξη του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στο παγκόσμιο πρόγραμμα του Ταμείου 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) που στόχο 
έχει την μετατροπή αστικών κέντρων και κοινοτήτων 
σε πόλεις όπου υπηρεσίες, παροχές, προγράμματα και 
δημόσιοι χώροι αναπροσαρμόζονται με επίκεντρο τις 
ανάγκες των παιδιών και των νέων.

Το Πρόγραμμα «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά» είναι 
μια πρωτοβουλία της UNICEF, η οποία εφαρμόζεται ήδη 
σε 47 χώρες ανά τον κόσμο συνδέοντας Δήμους, φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώσεις της κοινωνίας πολι-
τών, ιδιωτικό τομέα, ακαδημαϊκό χώρο, μέσα ενημέρω-
σης και, το σημαντικότερο, παιδιά και νέους με σκοπό 
να κάνουν τις πόλεις και τις κοινότητές τους πιο φιλικές 
προς αυτά.

Μεταξύ άλλων, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη μεί-
ωση της παιδικής φτώχειας μέσω στοχευμένων παρεμ-
βάσεων, στη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών φροντίδας 
παιδιών, στην προώθηση της προσβασιμότητας σε 
δημόσιους χώρους και σε χώρους εκπαίδευσης, στην 
πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και στη συμμετοχή 

τους σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Κατά την τελετή 
υπογραφής του μνημονίου, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που 
ξεκινάμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη σημαντικότατη 
δράση της UNICEF της οποίας με ομόφωνη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου επιλέξαμε να είμαστε συνοδοι-
πόροι. Πιστεύω να μπορέσουμε με τη συμμετοχή μας να 
βοηθήσουμε τους σκοπούς που υπηρετεί εδώ και δεκα-
ετίες για το παιδί για τον άνθρωπο η UNICEF και όλοι οι 
οργανισμοί που κινούνται γύρω από αυτό το μνημόνιο 
συνεργασίας και δεσμεύομαι για λογαριασμό του Δημο-
τικού Συμβουλίου ότι θα είμαστε αρωγοί και συνεργάτες 
σας στον πολύ μεγάλο και ιερό αυτόν σκοπό που υπηρε-
τείτε». Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης είναι η έκτη πόλη της Ελλάδας που λαμβά-
νει τον τίτλο της «υποψήφιας πόλης».

Με κατευθυντήριες αρχές τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) και τους Παγκόσμιους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), ο Δήμος των 3Β και 
το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα θα συνεργαστούν 
για το βέλτιστο συμφέρον και την ευημερία των παιδιών 
και των νέων στην πόλη.

Συνεργασία Δήμου - UNICEF
Μια πόλη φιλική προς τα παιδιά



Με το εξαιρετικό φυσικό πλεονέκτημα της ειδυλλιακής θέας του λαιμού 
Βουλιαγμένης, για περισσότερο από δύο δεκαετίες το εστιατόριο Ιθάκη 
παραμένει η πρώτη επιλογή για σημαντικές προσωπικότητες της διε-
θνούς αφρόκρεμας, όπως η Αθηνά Ωνάση, ο Μπιλ Κλίντον, ο Σον Κόνερι, 
ο Χούλιο Ινγκλέσιας και ο Λεονάρντο ντι Κάπριο. Παρέχοντας υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες, φρέσκα θαλασσινά μαγειρεμένα στην τελειότητα, 
καθώς και την πιο διαδεδομένη λίστα κρασιών, που περιέχει επιλεγ-
μένες φιάλες από όλο τον κόσμο, το εστιατόριο Ιθάκη κατέχει επάξια  
το όνομα του στολιδιού της Βουλιαγμένης. Το διακεκριμένο στο είδος του 
μενού σούσι, βασισμένο σε φρέσκα υλικά και φυσικά στην δεξιοτεχνία 
έμπειρων σεφ, εξελίσσει την ασιατική κουζίνα, κατατάσσοντας το εστια-
τόριο Ιθάκη στις πρώτες επιλογές για σούσι.

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

RSV: 2108963747

The Ultimate Fine Dining Experience



Τοπικά6

Σαρωτική επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη έδειξαν τα αποτελέσματα των εσω-
κομματικών εκλογών στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τα μέλη και οι φίλοι 
του Κινήματος Αλλαγής από τα 3Β εξέλεξαν τον 42χρονο νέο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ με 
το συντριπτικό ποσοστό του 67% αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γιώργο Παπαν-
δρέου ο οποίος έλαβε το 33%. Να σημειωθεί, πως η τοπική οργάνωση ΚΙΝΑΛ Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης στήριξε ατύπως την υποψηφιότητα του πρώην πρωθυπουρ-
γού, χωρίς να καταφέρει να συσπειρώσει τους πράσινους ψηφοφόρους του Δήμου. 
Κατά την εκλογική διαδικασία του δεύτερου γύρου στις 12 Δεκεμβρίου, 825 πολίτες 
προσήλθαν στις δύο κάλπες που είχαν στηθεί σε Βούλα και Βάρκιζα με τον Νίκο 
Ανδρουλάκη να λαμβάνει 556 ψήφους έναντι 259 του Γιώργου Παπανδρέου. Στην 
κάλπη της Βούλας προσήλθαν 477 πολίτες και στη Βάρκιζα 348 φίλοι και μέλη του 
Κινήματος Αλλαγής.

Αξίζει να τονιστεί πως η συμμετοχή κατά τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών 
εκλογών του ΚΙΝΑΛ στο Δήμο των 3Β ήταν αυξημένη σε σχέση με τον δεύτερο. Πιο 
συγκεκριμένα, στις 5 Δεκεμβρίου, 1.167 πολίτες ψήφισαν για νέο πρόεδρο του Κινή-
ματος Αλλαγής, με τον Ανδρέα Λοβέρδο να λαμβάνει 558 ψήφους. Στη δεύτερη θέση 
βρέθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου με 291 ψήφους, τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 244 
ψήφους, τέταρτος ο Παύλος Γερουλάνος με 27 ψήφους, πέμπτος ο Χάρης Καστανίδης 
με 23 ψήφους και τελευταίος στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων ο Παύλος Χρηστίδης 
με 22 ψήφους. Συγκρίνοντας τη συμμετοχή των μελών και φίλων του ΚΙΝΑΛ στις εσω-
κομματικές εκλογές με το αποτέλεσμα που έφερε το κόμμα στις εθνικές εκλογές του 
2019 στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, διαπιστώνουμε ότι η δεξαμενή των 
ψηφοφόρων παραμένει ίδια. Θυμίζουμε ότι το ΚΙΝΑΛ το 2019 έλαβε 1.065 ψήφους 
(3,91%) μένοντας τρίτο κόμμα στα 3Β.

Ακόμη μένει 
χρόνος για 

την αναγκαία 
απογραφή

Μικρό είναι το ποσοστό των ατόμων που έκαναν αυτοαπογραφή 
στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τις πληροφορίες να ανα-
φέρουν ότι φτάνει στο 60% των απογραφέντων του 2011, ποσοστό 
που τα στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ θεωρούν πολύ ικανοποιητικό. Στις 13 
Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή. 

Υπενθυμίζεται πως η φάση της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής ξεκί-
νησε στις 10 Νοεμβρίου και, παρόλο που αρχικά η ημερομηνία 
λήξης του ηλεκτρονικού σκέλους είχε οριστεί για τις 26 Νοεμβρί-
ου, δόθηκε επιπλέον παράταση. Όσοι δεν κατάφεραν να αυτοα-
πογραφούν ηλεκτρονικά, θα απογραφούν το επόμενο διάστημα 
από τον Απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προ-
σωπικής συνέντευξης, η οποία ενδεχομένως να γίνει τηλεφωνικά. 
Σύμφωνα με τους υπευθύνους της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
η διαδικασία της απογραφής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 
31 Δεκεμβρίου. 

Το διακύβευμα της απογραφής για το Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης είναι μεγάλο και αυτό διότι σε περίπτωση πλασματικής 
απογραφής (μειωμένη συμμετοχή των πολιτών) θα υπάρξουν μια 
σειρά από «συνέπειες» που θα εμφανίζονται στην πόλη για την 
επόμενη δεκαετία. Μεταξύ άλλων, μια καταγραφή του πραγματι-
κού πληθυσμού των 3Β σε αριθμούς κάτω των πραγματικών, θα 
επιφέρει σημαντική μείωση των χρηματοδοτήσεων του Δήμου από 
την πολιτεία με αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί το έργο των διοική-
σεων για την υλοποίηση μιας σειράς θεμάτων όπως η διαχείριση 
απορριμμάτων, η λειτουργία των σχολικών μονάδων, η δημιουρ-
γία υποδομών ή ακόμα και να προβλεφθούν οι ανάγκες της πόλης 
για κοινωνικές και υγειονομικές δομές για την επόμενη δεκαετία. 

Όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής, η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική και τα 

στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, δεν διαβιβάζονται 
ή κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και 
χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στα-
τιστικών στοιχείων.

Συντριπτική νίκη Ανδρουλάκη 
και στα 3Β

Delicatessen, βιολογικά, ποιοτικά
προϊόντα μικρών παραγωγών

    Λεωφ. Βουλιαγμένης 54 Βούλα

✆ 210 89 95958
693 222 6965
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Κακοκαιρία
Έτοιμος επιχειρησιακά ο Δήμος ενόψει χειμώνα
Πληγές άφησε η πρώτη κακοκαιρία που έπληξε το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
κατά το διάστημα 7 έως 12 Δεκεμβρίου 2021. Οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι που έπνεαν 
στην περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα την πτώση 26 δέντρων (αρμυρίκια και πεύκα). Τα 
14 από αυτά έπεσαν στη Βάρκιζα και συγκεκριμένα στο παράκτιο μέτωπο στο ύψος 
του Yabanaki. Στη Βάρη από τις πτώσεις δέντρων προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές 
σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, χωρίς να αναφερθεί όμως κάποιος τραυματισμός, 
ενώ στη Βουλιαγμένη το βράδυ της 11ης Δεκεμβρίου ένα αιωνόβιο πεύκο δεν άντεξε 
τη μανία των ανέμων και έπεσε στην παραλιακή λεωφόρο διακόπτοντας την κυκλο-
φορία των οχημάτων για περίπου μια ώρα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία ιδιωτικού μετεωρολογικού σταθμού, στο Δήμο των 3Β και 
κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας οι ριπές ανέμου ξεπερνούσαν τα 11 μποφόρ, ενώ 
παράλληλα ο κυματισμός στον όρμο της Βουλιαγμένης που είναι εκτεθειμένος στους 
νότιους ανέμους, έφτασε τα οκτώ μέτρα. Το αυτοτελές τμήμα της Πολιτικής Προστα-
σίας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έπειτα από εντολή του Δημάρχου βρίσκονταν σε 
24ωρη επιφυλακή και πραγματοποιούσε επιχειρήσεις ακόμα και τις νυχτερινές ώρες 
με τους σφοδρούς ανέμους και την έντονη καταιγίδα να μην είναι σύμμαχοι στην 
προσπάθεια που κατέβαλαν για να διατηρήσουν το οδικό δίκτυο ασφαλές. 

Ενόψει του επερχόμενου χειμώνα, όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα καθώς ήδη οι 
αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προνοήσει ώστε ο Δήμος να είναι καλά προετοιμασμένος 
για πιθανά έντονα καιρικά φαινόμενα που τα τελευταία χρόνια πλήττουν και την 
περιοχή μας όπως πέρσι με την κακοκαιρία «Μήδεια» που έντυσε στα λευκά και τα 
3Β. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει προμηθευτεί είκοσι 

τόνους αλάτι και σύναψε συνεργασία με αλατιέρα εφόσον κριθεί απαραίτητη. 

Επιπλέον, η Πολιτική Προστασία των 3Β προχωρά ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε 
καθαρισμούς φρεατίων, των αποχευτετικών δικτύων των σχολείων της πόλης, και 
στον καθαρισμό των ρεμάτων Κόρμπι Βάρης και Λυκορέματος στη Βούλα. Παράλλη-
λα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για τα οχήματα της 
Πολιτικής Προστασίας. Να σημειωθεί πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κάθε 
φορά που ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται στην περιοχή, διαθέτει για τους 
κατοίκους και τους άστεγους που χρήζουν προστασίας από τις χαμηλές θερμοκρασίες 
θερμαινόμενο χώρο φιλοξενίας ο οποίος λειτουργεί για όσες ημέρες διαρκεί το κρύο.

Στο πλαίσιο της προστασίας και της προαγωγής της υγείας των πολιτών ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως μέλος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Από το Α έως το Ω: μία Ακα-
δημία για Γονείς», το οποίο πραγματοποιείται για 7η συνεχή χρονιά από τη Μονάδα 
Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκο-
μείο Παίδων «Π & Α Κυριακού». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 δίωρες διαδραστικές 
συναντήσεις γονέων τη δεύτερη Τετάρτη κάθε μήνα από τις 18:15 ως τις 20:00 και 
θα διαρκέσει έως τον Μάιο του 2022. Οι συναντήσεις του νέου έτους θα πραγμα-
τοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες: 12 Ιανουαρίου, 9 Φεβρουαρίου, 9 Μαρτίου, 13 
Απριλίου και 11 Μαΐου 2022, ενώ για την θεματολογία των συναντήσεων μπορείτε να 
απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση irene.drizi@gmail.com. Στόχος του προ-
γράμματος είναι η ευαισθητοποίηση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων (γονείς, 
εκπαιδευτικοί) που μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης με έγκαιρη και 
έγκυρη ενημέρωση με σκοπό την παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την υγεία, την 

ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των παιδιών, τις σχέσεις στην οικογένεια και το σχο-
λείο κ.λπ. υπό την Αιγίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ και του Υπουργείου Υγείας. Ο σχετικός σύν-
δεσμος παρακολούθησης και το θέμα της συνάντησης θα αναρτώνται νωρίτερα από 
την ημερομηνία διεξαγωγής στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
και μετά το πέρας κάθε συνάντησης θα πρέπει να συμπληρώνεται μια σχετική φόρμα 
αξιολόγησης. Μετά το πέρας των συναντήσεων υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης 
βεβαίωσης παρακολούθησης, για όποιον γονέα το επιθυμεί, αρκεί να το δηλώσει στην 
φόρμα εγγραφής. Να σημειωθεί πως η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Από το Α έως το 
Ω: μία Ακαδημία για Γονείς» είναι δωρεάν.

Ακαδημία Γονέων
Διαδραστικές συναντήσεις με θέμα το παιδί 

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, 
ας γίνουμε όλοι νοερά μία αγκαλιά, ενωμένοι με 
ομοψυχία, υπομονή, ανοχή, δύναμη και αγάπη, 
για να βγούμε νικητές από αυτή την ύπουλη
απειλή για την υγεία μας.
Θα τα καταφέρουμε με πειθαρχία και 
σύνεση, με ψυχραιμία και αισιοδοξία. 
Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, 
καλή και ευλογημένη χρονιά. Με υγεία.

Μαίρη Φουρναράκη, 
τ. Αντιδήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης



Τοπικά8

Νέο εναλλακτικό μέσο στα 3Β
Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα 
Τα πρώτα σύγχρονα κοινόχρηστα ηλε-
κτρικά ενοικιαζόμενα ποδήλατα τα οποία 
μπορεί ο καθένας να τα πάρει και να 
τα αφήσει σε οποιοδήποτε σημείο της 
πόλης, παρουσίασε ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης την Τετάρτη 8 Δεκεμ-
βρίου στην πλατεία Νυμφών στη Βου-
λιαγμένη. Ο Δήμος των 3Β είναι ο πρώτος 
Δήμος της χώρας που αποκτά σύστημα 
15 κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων 
υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, που θα 
τεθούν σε λειτουργία στις αρχές του 2022 
και θα είναι διαθέσιμα για πολίτες και 
επισκέπτες μέσω εφαρμογής για κινητά 
τηλέφωνα. 

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι αυτόνομα 
και εξοπλισμένα με σύγχρονο αντικλεπτι-
κό σύστημα GPS και θα είναι τοποθετημένα στην πόλη 
ελεύθερα σε διάφορα σημεία. Οι ζώνες στάθμευσης και 
επιστροφής θα οριστούν το επόμενο διάστημα. Διαθέ-
τουν σύστημα γεωεντοπισμού και το σημαντικότερο, 
θα βρίσκονται παντού στην πόλη καθώς λόγω της διαρ-
κούς παρακολούθησής τους, δεν απαιτείται η φύλαξη 
τους σε κάποιο σταθμό.

Ο χρήστης μέσω της ψηφιακής εφαρμογής για κινητά 
τηλέφωνα (θα ανακοινωθεί τις προσεχείς εβδομάδες) 
θα μπορεί να βρίσκει το κοντινότερο διαθέσιμο ποδή-
λατο, να το μισθώνει πληρώνοντας μέσω πιστωτικής 
κάρτας ή paypal και σκανάροντας έναν κωδικό QR με το 
τηλέφωνό του να το ξεκλειδώνει. Τα εν λόγω ποδήλατα 
θα έχουν χρέωση ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης, 
ενώ θα μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητες μέχρι 30 
χλμ/ώρα, με την αυτονομία τους να διαρκεί για περίπου 
80 χιλιόμετρα. Σε πρώτη φάση, στο Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης θα κυκλοφορήσουν 15 ποδήλατα. 
Παράλληλα, ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία για 
την ένταξή του σε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμ-
μα για την επέκταση του συστήματος με περισσότερα 

ποδήλατα και σημεία φόρτισης. Ο στόχος της δημοτι-
κής αρχής είναι τα διαθέσιμα ηλεκτρικά ποδήλατα στην 
πόλη να φτάσουν τα 200. 

Βήματα για τη βιώσιμη κινητικότητα
Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να συμπληρώσει τις ενέρ-
γειες του Δήμου για μια πόλη σύγχρονη, πράσινη και 
φιλική στον πολίτη που παρέχει εναλλακτικούς και 
βιώσιμους τρόπους μετακίνησης. Σημειώνουμε ότι 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει ήδη κατα-
γράψει αρκετές πρωτιές σε δράσεις βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας. Είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα 
που λειτούργησε σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων το 
2016 και διαθέτει το μεγαλύτερο δημοτικό στόλο στην 
Αττική. Το σύστημα των κοινόχρηστων ποδηλάτων θα 
αναβαθμιστεί και θα εκσυγχρονιστεί το πρώτο τρίμη-
νο του 2022. Παράλληλα, είναι ο πρώτος (και μοναδι-
κός μέχρι σήμερα) Δήμος στην Ελλάδα που λειτουργεί 
σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτοκινήτων από 
το 2020. Διαθέτει το ευρύτερο δίκτυο φορτιστών ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων με 20 φορτιστές συνολικά. 

Έχει ήδη εγκατασταθεί το πρώτο σημείο φόρτισης ιδιό-
κτητων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών 
μικρο-οχημάτων στην πλατεία Νυμφών της Βουλιαγμέ-
νης και εντός του 2022 θα επεκταθεί το δίκτυο με 300 
σημεία φόρτισης στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Τα 
κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα έρχονται να προστε-
θούν στις παραπάνω δράσεις για να δημιουργήσουν μια 
ολοκληρωμένη πλατφόρμα βιώσιμης μετακίνησης στην 
πόλη και να καταστήσουν τον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης έναν Δήμο πρότυπο στον τομέα.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των 
ηλεκτρικών ποδηλάτων τόνισε: «Το νέο σύστημα κοινό-
χρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων αναβαθμίζει σημαντι-
κά τα κοινόχρηστα μέσα μετακίνησης που ήδη λειτουρ-
γούν στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στόχος 
μας είναι να προσφέρουμε στους κατοίκους αλλά και 
στους επισκέπτες της πόλης μας προσιτούς εναλλα-
κτικούς τρόπους μετακίνησης, φιλικούς στο περιβάλ-

λον και συμβατούς με τους κανόνες βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας. Συνεχίζουμε με ένταση τις δράσεις που 
συμβάλουν στη δημιουργία μίας πόλης που αξιοποιεί 
την τεχνολογία, σέβεται το περιβάλλον και είναι φιλική 
στον πολίτη».

Εφαρμογή ΚΟΚ στα ποδήλατα
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας περιέχει κανονισμούς 
και για τα ποδήλατα πλέον. Όσοι ποδηλάτες δεν τον 
τηρούν, καλούνται να πληρώσουν τσουχτερά πρόστι-
μα. Επιπλέον, είναι υποχρεωτικό για τους ποδηλάτες 
να γνωρίζουν τον νέο Κώδικα. Τα βασικά πρόστιμα 
του ΚΟΚ για τους ποδηλάτες ηλεκτρικών ποδηλάτων 
είναι τα εξής: Για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη 
700 ευρώ, για κίνηση εκτός ποδηλατόδρομου όταν 
υπάρχει 80 ευρώ, για κίνηση τη νύχτα με το ποδήλατο 
χωρίς τη χρήση φώτων 40 ευρώ, για ανάποδη κίνηση 
σε ποδηλατόδρομο ή σε οδό μονής κατεύθυνσης 200 
ευρώ, για κίνηση υπό την επήρεια αλκοόλ 200 έως 2.000 
ευρώ (ανάλογα με την συγκέντρωση οινοπνεύματος στο 
αίμα), για χρήση κινητού κατά την οδήγηση 150 ευρώ. Η 
τοποθέτηση κράνους θεωρείται αυτονόητη. 

Το ηλεκτρικό ποδήλατο απολαμβάνει μεγάλης αποδο-
χής τα τελευταία δύο χρόνια και τα νούμερα το απο-
δεικνύουν. Μόνο το 2020 στην Ευρώπη υπήρξε αύξηση 
των πωλήσεων κατά 52% στα ηλεκτρικά ποδήλατα, κάτι 
που μεταφράζεται σε 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην 
Ιταλία πουλήθηκαν 280.000 ποδήλατα το 2020, κάτι που 
σημαίνει αύξηση 44% σε σχέση με το 2019.

Τα 23 κράτη μέλη της ΕΕ παράγουν περίπου 20 εκατομ-
μύρια ποδήλατα ετησίως, τα οποία το 2019 είδαν το 
μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών ποδηλάτων να ανέρχεται 
σε 3,33 εκατομμύρια και το 2020 ξεπέρασαν τα 4,4 εκα-
τομμύρια πωλήσεις. Μέχρι το 2030 αναμένεται πλέον οι 
πωλήσεις ηλεκτρικών ποδηλάτων να φτάσουν από 13,5 
έως και πάνω από 15 εκατομμύρια μονάδες. 
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Ανοιχτές πόρτες 
και εξωστρέφεια για 
αρμονική συμβίωση 
με την πόλη

Γιώργος Πρωτόπαππας,  
Γενικός Διευθυντής 
Παιδικών Χωριών SOS “Όλες οι κυβερνήσεις 

εμπαίζουν τα Παιδικά 
Χωριά SOS επιβάλλοντας 
εξοντωτική φορολογία

Σε ένα λόφο κοντά στο Χέρωμα Βάρης ένας χαρούμενος μικρός οικισμός εδώ και 40 χρόνια 
γιατρεύει παιδικές ψυχές. Χαρούμενος επειδή ο πόνος και το τραύμα που αντιμετωπίζεται 
φέρνει χαμόγελα βαθιά, συνειδητοποιημένα και ειλικρινή, όπως αυτά που χαρίζουν απλόχε-
ρα τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης. Συναντήσαμε στο φιλόξενο 
χώρο του Χωριού των γενικό διευθυντή της οργάνωσης, Γιώργο Πρωτόπαππα, ο οποίος μας 
περιέγραψε τη μακρά πορεία ενσωμάτωσης της δομής στην τοπική κοινωνία και επιπλέον 
μας ανέπτυξε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία που 
ήρθε να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμμα του κράτους πρόνοιας. Μέσω του «Δημοσιογρά-
φου» καλεί κάθε πολίτη να περάσει την πάντα ανοιχτή πόρτα του Χωριού, επισημαίνοντας 
ότι η γνωριμία είναι το πρώτο βήμα της τόσο αναγκαίας αποδοχής των παιδιών στην τοπική 
κοινωνία ως ισότιμα και ενεργά μέλη της.  

Πώς επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση των παιδιών στην τοπική κοινωνία;
Η ενσωμάτωση των παιδιών στην κοινωνία του Δήμου Βάρης παλιότερα και του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σήμερα πέρασε από διάφορες φάσεις. Στην αρχή, 
το 1982 περίπου που ξεκίνησε η δομή της Βάρης, σαφώς και η τοπική κοινωνία ήταν 
μικρότερη και πιο διαφορετική. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν ιδιαίτερα έτοιμη 
η ελληνική κοινωνία τη δεκαετία του ‘80 ή και των αρχών του ‘90 να δεχτεί το δια-
φορετικό ή το ιδρυματικό. Με την πάροδο των χρόνων επήλθαν δύο αλλαγές στην 
τοπική κοινωνία: Η πρώτη ήταν ότι ο πληθυσμός της Βάρης μεγάλωσε και δέχτηκε 
το πολύ ανοιχτό πλαίσιο που έχει η δομή μας, που επέτρεψε στους ανθρώπους έξω 
να μην έχουν φόβους. Τα παιδιά πήγαιναν σχολείο, ενώ από τα μέσα του 2000 είχαμε 
αρχίσει να προσφέρουμε εμείς δωρεάν προγράμματα στην κοινωνία, με παιδιά της 
πόλης να έρχονται να μαθαίνουν μουσική, ζωγραφική και χορό. Υπήρχε λοιπόν μια 
είσοδος του έξω κόσμου. Η δεύτερη αλλαγή ήταν η εξέλιξη της νοοτροπίας, η πληρο-
φόρηση του κόσμου και η αλλαγή της σύνθεσης του πληθυσμού. Όταν ξεκίνησαν τα 
Χωριά, ο τοπικός πληθυσμός έφτανε τις 5.000. Σήμερα πρέπει να ξεπερνά τις 50.000. 
Το 1982 όταν ξεκίνησε η δομή, υπήρχαν μόνο οι ταβέρνες, το χωριό και λίγα σπίτια, 
ενώ η Βάρκιζα ήταν ένας παραθεριστικός οικισμός. Οι νέες γενιές που ήρθαν με άλλη 
νοοτροπία, μαζί με το δικό μας άνοιγμα έκανε τη διαφορά. 

Τι σημαίνει άνοιγμα στην κοινωνία;
Ποτέ δεν θέλαμε να είμαστε κάτι κλειστό ή προφυλαγμένο. Η πόρτα μας είναι πάντα 
ανοιχτή και κυριολεκτικά. Και στην καθημερινότητά τους τα παιδιά ανταλλάσσουν 
επισκέψεις. Επιτρέπονται ακριβώς όσα μια οικογένεια επιτρέπει σε ένα παιδί. Οι 
κλειστές πόρτες κρατούν την κοινωνία έξω. Είμαστε ανοιχτοί να έρχονται παιδιά και 
προσπαθούμε όλα τα παιδιά μας να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις των συμμα-
θητών τους. Γι’ αυτό βλέπετε άλλωστε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αισθηματικές 
σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά μας. Τα παιδιά βγαίνουν έξω, το καλοκαίρι πηγαίνουν 
στην παραλία, δεν αναπτύσσουν εσωστρέφεια. 

Όταν ενηλικιώνονται τα παιδιά και φεύγουν από τη δομή, αναφέρονται 
στη Βάρη ως τόπο αναφοράς ή καταγωγής τους;
Ναι, πάρα πολύ. Κατ’ αρχάς τα περισσότερα παιδιά είναι δημότες Βάρης. Είχαμε 
μεταφέρει στα περισσότερα παιδιά τα δικαιώματα και τη δημοτικότητά τους εδώ, 
διότι εξ αρχής οι Δήμαρχοι της Βάρης, όπως ο αείμνηστος Μπαγλατζής, βοηθούσαν 
πολύ το Χωριό μας και θεωρούσαμε ότι ο πληθυσμός που ζει εδώ θα έπρεπε να είναι 
δημότης. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτό έχει αλλάξει διότι έχει διαφοροποιηθεί το 
νομικό πλαίσιο στις επιμέλειες των παιδιών που μας περιορίζει πλέον να παίρνουμε 
τέτοιες αποφάσεις για τα παιδιά. Για μας είναι πολύ σημαντική η αποδοχή της τοπι-
κής κοινωνίας. 

Υπάρχει στίγμα τα παιδιά;
Για πολλά χρόνια σε ένα βαθμό υπήρχε. Από 
τη στιγμή που αυξήθηκε ο πληθυσμός της 
περιοχής αυτό το φαινόμενο περιορί-
στηκε πολύ. Στα πρώτα χρόνια όμως, 
και παρόλο που τα παιδιά μας πήγαι-
ναν σε διαφορετικά σχολεία ακριβώς 
για να αποφύγουν το στίγμα, τα απο-
καλούσαν αρκετοί «σοσάκια», ένα 
σημείο αναφοράς για τη διαφορετι-
κότητα. 

Κάποτε γινόταν πόλεμος και 
υπήρχαν στην ελληνική κοινω-
νία ορφανά. Σήμερα ποια είναι η 
αιτία που σπρώχνει κάποια παι-
διά στην ανάγκη;
Θα έλεγα ότι τα παιδιά του πολέμου ή 
των πολέμων που βίωναν μια ορφάνια 
τελικά ήταν λιγότερο τραυματισμένα 
από ένα παιδί που στη σημερινή κοι-
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νωνία καταλήγει σε ένα χώρο όπως το Παιδικά Χωριά SOS. Οι σημερινές αιτίες που 
φέρνουν ένα παιδί σε μας είναι κατά 95% η κακοποίηση –σεξουαλική και βίαιη συμπε-
ριφορά– η εγκατάλειψη, η παραμέληση. Η πολλαπλότητα των τραυμάτων που δέχεται 
η παιδική ψυχή και η βιαιότητά τους έχει κατά την άποψή μου πολύ πιο επιβαρυντικά 
στοιχεία ανάνηψης από ό,τι η απώλεια του γονιού. Δεύτερη αιτία –παρότι κατά τα 
χρόνια της κρίσης ήταν πολύ έντονη– είναι η οικονομική ανέχεια. Έχουμε περιπτώ-
σεις που ήρθαν 3 ή 4 αδέρφια μαζί, όπου η φτώχεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να 
φύγουν τα παιδιά από την οικογένειά τους. Στην περίπτωση αυτή, αν το πλαίσιο της 
οικογένειας είναι υγιές, αυτή η ατυχής στιγμή μπορεί να περάσει και η οικογένεια να 
σταθεί ξανά στα πόδια της. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορεί η οικογένεια να διατηρεί 
υγιή σχέση με τα παιδιά. Ένα φτωχό παιδί ακόμη και αν ζει σε ένα πλαίσιο όπως το 
Χωριό, έχει πολύ λιγότερα θέματα προς θεραπεία. 

Οι πολίτες πώς μπορούν να στηρίξουν το έργο σας;
Από τους πολίτες της περιοχής θέλουμε πρώτα την κατανόηση της διαφορετικότητας 
και των δυσκολιών που έχουν βιώσει κάποια παιδιά, αυτό που θέλουμε πρώτα είναι 
η αρμονική συμβίωση. Από την άλλη δεν θέλουμε τη λύπηση. Θέλουμε να βλέπουν 
τη Φωτεινή που μεγάλωσε εδώ και το 2004 έσβησε την ολυμπιακή φλόγα στην τελετή 
λήξης των Αγώνων και τώρα κάνει μεταπτυχιακό, ή την Ιωάννα που δουλεύει σήμερα 
σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, και τους υπόλοιπους ως παιδιά που διεκδικούν ίσες 
ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα, εκδηλώσεις, ενέργειες του Δήμου ή των συλλόγων της 
περιοχής που προβάλλουν το έργο μας και το προωθούν δείχνοντας ότι η τοπική κοι-
νωνία μας στηρίζει, είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Ασφαλώς δεχόμαστε δωρεές 
σε είδος ή σε χρήματα, γιατί δυστυχώς, παρόλο που δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, 
τα είδη και τα χρήματα είναι αυτά που κινούν τη ζωή μας. Για μας είναι εξαιρετικά 
σημαντική η υποστήριξη που έχει δείξει ο Δήμος, παλιότερα ο Δήμος Βάρης και η 
σημερινή δημοτική αρχή, για ουσιαστικά θέματα λειτουργίας του χώρου, όπως μει-
ωμένα δημοτικά τέλη, καθαρισμοί και άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται αμέσως 
και συνεχώς. Υπάρχει φροντίδα από τη μεριά του Δήμου. Εμείς θα θέλαμε και να 
προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία, εφόσον υπάρχει ανάγκη, να συμβάλλουμε σε 
κοινωνικά θέματα γιατί έχουμε τεράστια εμπειρία. Για μένα η στάση του Δήμου Βάρης 
και 3Β σήμερα αποτέλεσε πάντα παράδειγμα.  

Είστε μια πρωτοβουλία ιδιωτών, μια παγκόσμια οργάνωση, που έρχεται 
να καλύψει μια πραγματική κοινωνική και έναν τομέα που θα έπρεπε 
να καλύπτει το κράτος. Πώς στέκεται το κράτος έναντί σας;
Τα Χωριά ναι μεν είναι μια διεθνής οργάνωση, αλλά λειτουργούμε σε κάθε χώρα για 
τα παιδιά της χώρας μας. Η συμπληρωματική προνοιακή υποστήριξη είναι μια συνή-
θεια στην ελληνική πραγματικότητα, γι’ αυτό και υπήρχαν πάντα πολλά ιδρύματα 
και φορείς. Το ελληνικό κράτος στην έννοια της πρόνοιας και ειδικά των παιδιών 
δεν είχε δώσει ποτέ ιδιαίτερη βαρύτητα. Και αν δεν κοιτάς τα παιδιά, δεν κοιτάς 
το μέλλον. Δεν νοείται κράτος που να μην έχει τη δυνατότητα να προσφέρει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο – όχι μια στέγη και ένα πιάτο φαΐ. Το ελληνικό κράτος έχοντας 
πάρα πολλούς Έλληνες της αλληλεγγύης και της προσφοράς, γιατί κατά τη γνώμη ο 
Έλληνας είναι πάρα πολύ δοτικός, βασίστηκε εκεί. Μέχρι το 2010 οι ελληνικές κυβερ-
νήσεις ακολουθούσαν μια νοοτροπία που βρίσκουμε διεθνώς: Στήριξη και έλεγχος 
της φιλανθρωπίας εφόσον ασκεί καθήκοντα αναπληρώνοντας σημεία που το κράτος 
αδυνατεί να καλύψει. Από το 2010 και μετά, λόγω της οικονομικής κρίσης, όλη η 
συμπεριφορά του ελληνικού κράτους και των κυβερνήσεων έκτοτε είναι πάρα πολύ 
αρνητική και απογοητευτική, ως προς τη φορολόγηση που ασκούν σε φορείς όπως ο 
δικός μας. Δεν νοείται σήμερα να πληρώνουν τα Χωριά SOS 300.000 ευρώ φόρους για 
ένα έργο που προσφέρουν ουσιαστικά στο ίδιο το κράτος. Είναι ΕΝΦΙΑ, φόροι επί των 
ενοικίων, φόροι δωρεάς, όπου μπορούν βάζουν ποσοστά σαν να ήμασταν επιχείρηση. 
Έχουμε κάνει άπειρες παραστάσεις σε όλες τις κυβερνήσεις και μας εμπαίζουν. Όλοι 
ξαφνιάζονται και όλοι μετά ξεχνάνε. Το πιο αστείο της υπόθεσης είναι ότι το 2011, 
όταν επιβλήθηκαν για πρώτη φορά οι φόροι, φορολογούμασταν και για την αξία των 
ιδιοχρησιμοποιούμενων. Ας μας εξηγήσουν ποια είναι η εμπορική αξία του ακινήτου 
της Βάρης για να φορολογείται, ένας χώρος που δωρήθηκε από το κράτος ως ίδρυμα, 
άρα αν κλείσει επιστρέφεται στο κράτος, που δεν μπορείς να το πουλήσεις ούτε να 
το ενοικιάσεις. Κανείς δεν μπορούσε να μας απαντήσει. Ευτυχώς, μετά το 2014, επί 
υπουργίας Βενιζέλου, αφαιρέθηκαν οι φόροι των ιδιοχρησιμοποιούμενων και αυξή-
θηκε ο ΕΝΦΙΑ στα υπόλοιπα κομμάτια της περιουσίας μας. Μέχρι το 2010 πληρώναμε 
30.000 - 40.000 φόρους και σήμερα το ποσό έχει δεκαπλασιαστεί. Αυτά τα χρήματα 
μας λείπουν γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί το κενό και μας λείπουν διπλά γιατί δεν 

μπορούμε να αυξήσουμε το έργο μας. Είναι λυπηρό και ειδικά από τη σημερινή κυβέρ-
νηση που αποτελείται από νέους ανθρώπους. Όταν μας απαντούν ότι θα μπορούσαν 
να μας φορολογήσουν περισσότερο, αλλά περιορίζονται στο σημερινό επίπεδο, κάτι 
που δείχνει την αλληλεγγύη του κράτους, τότε ζούμε σε ένα παράλογο κράτος. 

Θεσμικά τι μπορεί να αλλάξει ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να 
αποκτήσουν ξανά μια οικογένεια;
Από το 2018 και κυρίως το 2019 μέσα από το πλαίσιο του υπουργείου Εργασίας και 
του υφυπουργείου Πρόνοιας μπήκαμε στη διαδικασία εφαρμογής ενός νόμου που 
υποχρεώνει τους φορείς όπως ο δικός μας να αναζητούμε αναδόχους για τα παιδιά. 
Αυτό είναι πολύ βοηθητικό και το αποτέλεσμα του πλαισίου δεν θα φανεί τώρα, αλλά 
μέσα στην επόμενη πενταετία. Στις μικρές ηλικίες η διαδικασία αναδοχής είναι πιο 
εύκολη. Για να δοθούν σε αναδοχή μεγάλα παιδιά πρέπει να αλλάξει σε μεγάλο βάθος 
η νοοτροπία της κοινωνίας μας. Υπάρχει λοιπόν ο νόμος, θέλει βελτιώσεις αλλά βρι-
σκόμαστε σε καλό δρόμο. Η Βάρη ξεκίνησε με 12 σπίτια και είχαμε 60-80 παιδιά. Τώρα 
πια πιστεύουμε όταν δεν θα χρειαζόμαστε πάνω από 7 σπίτια με 35 παιδιά ως μέσο 
όρο φιλοξενίας στη Βάρη. Στη Γαλλία τα αντίστοιχα χωριά με τα δικά μας φιλοξενούν 
μόνο βιολογικά αδέρφια από 3 και πάνω και μιας ηλικίας από 6 ετών και πάνω. Εκεί 
οδεύει και η ελληνική κοινωνία και αυτό είναι σίγουρα καλό. Με βάση τη νομοθεσία, 
πιστεύω ότι ένα 50% των παιδιών που έρχονται σε μας θα μπορούν να βρουν οικογέ-
νεια. Αλλά θέλει δουλειά ακόμα.

Η πανδημία πώς σας επηρέασε;
Οικονομικά μας διέλυσε. Ο κόσμος σταμάτησε να προσφέρει, υπήρχε ο φόβος αν θα 
ζήσουμε την επόμενη ημέρα και οι εταιρείες προσέφεραν για την υγεία. Δεν είχαμε 
πτώση, είχαμε μηδενισμό εσόδων και αυτό μας άφησε ένα μεγάλο χρέος σε ασφαλι-
στικούς φορείς. Την ίδια στιγμή αυξήθηκαν τα έξοδα. Το πρώτο δίμηνο της πανδη-
μίας, στη Βάρη και στα υπόλοιπα χωριά μας κάναμε αυστηρό λοκ ντάουν, με άγριες 
και πρωτόγνωρες συνθήκες. Δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερα ασφαλές πλαίσιο, με πάρα 
πολύ περιορισμένα κρούσματα, την πρώτη περίοδο δεν είχαμε κανένα. Δημιουργήσα-
με σπίτι έκτακτης ανάγκης για καραντίνα. Το πρώτο διάστημα οι μητέρες έκαναν 50 
ημέρες να πάρουν ρεπό και οι παιδαγωγοί έρχονταν για 14 ημέρες συνεχόμενα μέσα. 
Αυτή ήταν μια θυσία των συνεργατών μας που συνέβαλε στην ιδιαίτερη προστασία. 
Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης τα έσοδά μας δεν μειώθηκαν διότι η φτώχεια και 
η αγωνία δημιουργούν αισθήματα αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο. Τώρα που δεν 
ξέρει κανείς αν θα ζήσει ή αν θα δεις τη μητέρα σου, δεν αφήνει ο φόβος τον άνθρωπο 
να σκεφτεί ότι κάποια παιδιά έχουν ανάγκη. 

Η πανδημία μηδένισε τα έσοδα και αύξησε τα έξοδα του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης, 
σύμφωνα με τον Γιώργο Πρωτόπαππα, που εκτός από την ηθική στήριξη στο έργο της 
δομής ζητά και την υλική συνδρομή των πολιτών προκειμένου να ανταποκριθεί αυτή 
στις μεγάλες της υποχρεώσεις
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Στις 29 Νοεμβρίου στο κοιμητήριο του Πανοράματος απο-
χαιρέτισε η οικογένεια και οι πολυάριθμοι φίλοι του τον 
Νίκο Καρτελιά, τον θρύλο των θαλασσών που «έφυγε» 
σε ηλικία 91 ετών πλήρης ζωής και εμπειριών. Ο άνθρω-
πος που προσωπικά και επαγγελματικά έγινε συνώνυμο 
της κατάδυσης στην Ελλάδα και είχε τη Βουλιαγμένη ως 
τακτικό ορμητήριο για την εκπαίδευση εκατοντάδων νέων 
δυτών, πέρασε μια συναρπαστική ζωή συνδεδεμένη με 
την αρμύρα της θάλασσας και αφιερωμένη στην ασφάλεια 
των ανθρώπων που επιθυμούν να την προσεγγίσουν. Από 
μια εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε το 2018 ο Νίκος 
Καρτελιάς στον Αντώνη Δρόσο και το περιοδικό Boat & 
Fishing In Greece αντλούμε στοιχεία για μια συγκλονιστι-
κή πορεία ζωής που ξεκίνησε από την άγρια εκπαίδευση 
των Αμερικανών βατραχανθρώπων για να καταλήξει στα 
ήρεμα νερά του Σαρωνικού. 

Στο ξεκίνημα της επαγγελματικής του πορείας ο Νίκος 
Καρτελιάς υπηρετούσε ως μόνιμος υπαξιωματικός στο 

Πολεμικό Ναυτικό. Το 1954, σε ηλικία 24 ετών, ένα κάλε-
σμα έμελλε να του αλλάξει τη ζωή για πάντα: Καθώς η 
χώρα μας ως μέλος πλέον του ΝΑΤΟ είχε υποχρέωση να 
συστήσει σώμα βατραχανθρώπων, η ηγεσία του Ναυτι-
κού έκανε πρόσκληση για τους πρώτους εθελοντές που θα 
έπαιρναν τη σχετική εκπαίδευση στις ΗΠΑ. Ο Νίκος Καρ-
τελιάς ήταν ένας από τους 7 συνολικά υπαξιωματικούς 
που έστειλε η χώρα στο απαιτητικό αμερικανικό σχολείο. 
Ωστόσο, έγινε αμέσως σαφές ότι η ακαδημία των βατρα-
χανθρώπων δεν ήταν ...κολέγιο. Το πρόγραμμα εκπαίδευ-
σης περιλάμβανε 2 εβδομάδες εντατικών μαθημάτων και 
τη «διαβολοβδομάδα» όπου θα γινόταν το τελικό ξεκα-
θάρισμα. Και πράγματι, από τους 140 υποψηφίους που 
προέρχονταν από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, προκρίθηκαν 
μόλις 20. Οι 19 ήταν Αμερικανοί και ο Νίκος Καρτελιάς. 
Με το πτυχίο του και με βαθμό άριστα στις υποβρύχιες 
καταστροφές υπογεγραμμένο από τον αμερικανικό στόλο, 
ο Νίκος Καρτελιάς επέστρεψε στο κέντρο Ναυτικής Εκπαί-
δευσης του Σκαραμαγκά για να στήσει την πρώτη σχολή 
των ΟΥΚάδων. 

Θυμόταν για τότε ο Νίκος Καρτελιάς: «Το 1957 που άρχι-
σε να λειτουργεί η σχολή, έπρεπε να γίνει επιλογή και 
ο μόνος εκπαιδευτής ήμουν εγώ, οι υπόλοιποι που δεν 
τα κατάφεραν ήταν σε άλλες υπηρεσίες. Έτσι πήρα το 
πρώτο σχολείο που ήταν 120 υποψήφιοι, αλλά όταν τους 
έκανα ασκήσεις για να δω την ικανότητά τους, δεν πέρασε 
κανείς». Όταν ο ναύαρχος αρχηγός Ναυτικής Εκπαίδευ-
σης του ζήτησε εξηγήσεις για την παταγώδη αποτυχία, ο 
πρώτος εκπαιδευτής είπε τα πράγματα με το όνομά τους. 
Ότι δηλαδή δεν είναι εφικτό τα στελέχη αυτά να εκπαι-
δευτούν και να υπηρετούν υπό τόσο αντίξοες συνθήκες, 
καθώς η εκπαίδευση είχε στηθεί ακριβώς στα αμερικανικά 
πρότυπα, και να μην ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους. 
Απαίτησε λοιπόν καλύτερη διατροφή, ημέρες ξεκούρασης 
με απαλλαγή από τις υπόλοιπες υπηρεσίες και αποζημίω-
ση. Ο ναύαρχος έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα και η σχολή 
ξεκίνησε. «Και εδώ είχαμε “hell week” και μεγάλες απο-
χωρήσεις από την εκπαίδευση», είπε στη συνέντευξή του.

Ωστόσο, ο Νίκος Καρτελιάς είχε μεγαλύτερες απαιτήσεις 
από αυτά που μπορούσε ή ήθελε το Πολεμικό Ναυτικό να 
του προσφέρει. Θεώρησε άδικο το σύστημα προαγωγών 
που τον άφηνε στάσιμο και χωρίς να του αναγνωρίζει 
θαλάσσια υπηρεσία. Παραιτήθηκε και ξεκίνησε το 1966, 
σε ηλικία μόλις 36 ετών, την πρώτη ιδιωτική σχολή αυτό-
νομης κατάδυσης, το πρώτο κέντρο κατάδυσης και τον 
πρώτο σταθμό πλήρωσης φιαλών με αναπνεύσιμο αέρα 
στη χώρα μας. Πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και στο εμπόριο 
του σχετικού εξοπλισμού, κατορθώνοντας να γίνει όνομα 
αναφοράς στο χώρο. Από το 1980 παρέδωσε τη σχολή 
στην κόρη του Όλγα που μέχρι σήμερα έχει ηγετικό ρόλο 
στην επιχείρηση. Το πώς η Όλγα Καρτελιά έμαθε καταδύ-
σεις πριν καλά καλά μάθει να γράφει, σε ηλικία 6 ετών, το 
διηγήθηκε με παραστατικότητα ο Νίκος Καρτελιάς. Μια 
ιστορία που ξεκίνησε στη Βουλιαγμένη: 

«Ήμουν στην Καστέλα και εκεί είχα το Πεζό όπου έβαζα 
μέσα τις μπουκάλες και πηγαίναμε στη Βουλιαγμένη για 

να κάνουμε τα μαθήματα. Είχα φτάσει στον Άλιμο, όταν 
ξεφυτρώνει από το πίσω κάθισμα το κεφαλάκι της Όλγας, 
και μου λέει: είμαι κι εγώ εδώ µπαµπά!. Γιατί μπήκες μέσα; 
ρωτάω και απαντά Για να έλθω μαζί. Πήγαμε στο δεύτερο 
λιμανάκι της Βουλιαγµένης και την άφησα απέξω. Εγώ 
πήρα τους μαθητές για να ξεκινήσουμε τα μαθήματα και 
όσοι τελείωναν τη βουτιά, έβγαιναν στη στεριά. Κάποια 
στιγμή που έδειχνα στους μαθητές κάποιες ασκήσεις 
να κάνουν, ένιωσα κάποιος να μου τραβά το πόδι από 
το μαχαίρι. Γυρνάω και τι να δω; Η Όλγα που ήταν τότε 
6 χρονών είχε βάλει μπουκάλα και πήρε το μαχαίρι για 
να κυνηγήσει ψαράκια. Η Όλγα που δεν πρόλαβα να της 
δείξω. Έκλεψε τις ασκήσεις από μένα την ώρα που τις έδει-
χνα στους άλλους και κατόπιν τα εφάρμοσε».

Το μήνυμα που σε όλη του τη ζωή μετέδιδε ο Νίκος Καρ-
τελιάς είναι η αγάπη για τον υποβρύχιο κόσμο τον οποίο 
όμως ο άνθρωπος πρέπει να προσεγγίζει με εκπαίδευση 
και με ασφάλεια. Στην ερώτηση από ποια ηλικία μπορεί 
να ξεκινήσει κάποιος την κατάδυση, απάντησε: «Από τότε 
που θα μάθει να κολυμπά. Η κατάδυση είναι πιο εύκολη 
από το μακροβούτι. Αν πάρεις έναν που δεν ξέρει κολύμπι 
και τον ρίξεις στα άπατα, θα πνιγεί. Αν του δώσεις όμως 
μια μπουκάλα, τον ρίξεις στα άπατα και αναπνέει, τότε δεν 
πνίγεται». Και συμβούλευσε: «Να μην προσπαθήσουμε 
να μάθουμε κατάδυση μόνοι μας, αλλά πάντα κοντά σε 
έμπειρους εκπαιδευτές. Έτσι δεν θα κινδυνεύσουμε. Στις 
μέρες μας, τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τις σχολές 
για κατάδυση, είναι απόλυτα ασφαλή. Πάντα σε ζευγάρι 
για κατάδυση και με άριστο εξοπλισμό, τον οποίο φυσικά 
πρέπει να συντηρούμε πολύ καλά».

Νίκος Καρτελιάς 
«Έφυγε» ο πρωτοπόρος των καταδύσεων 

Ο Νίκος Καρτελιάς ήταν ο μόνος Έλληνας που πέρασε 
επιτυχώς τη «διαβολοβδομάδα» των αμερικανών 
βατραχανθρώπων το 1954, αλλά τελικά πέρασε τη ζωή 
του αφιερωμένος στον ειρηνικό σκοπό να διδάσκει την 
ασφαλή κατάκτηση του υποβρύχιου κόσμου

Ήταν ο πρώτος 
εκπαιδευτής 
των ΟΥΚάδων  
στον Σκαραμαγκά 
και ο πρώτος 
εκπαιδευτής δυτών 
στα Λιμανάκια της 
Βουλιαγμένης



Το landmark πλέον της αθηναϊκής ριβιέρας, το αγαπημένο στέκι των νοτίων προαστίων με τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα ανανεώθηκε ξανά και περιμένει να ταξιδέψει τους επισκέπτες του πάνω κυριολεκτικά στα κύματα 
του Σαρωνικού. Οι στιγμές στο Riviera Coast στη Βούλα γίνονται μοναδικές από τη θαλασσινή αύρα αλλά και 
τις γεύσεις του chef Γιώργου Παππά που επιμελήθηκε ένα ισορροπημένο μενού με κάθε επιλογή να εγγυάται 
μια γαστρονομική εμπειρία. Ο ανακαινισμένος χώρος δεξιώσεων άνοιξε για να φιλοξενήσει μοναδικές εκδη-
λώσεις που θα αφήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στον χρόνο, προσφέροντας ένα μοναδικό σκηνικό. Ενώ το 
μπαρ και το καφέ στο νέο deck, με μια αίσθηση ταξιδιού σε ιστιοφόρο, χαρίζουν κάθε ώρα στιγμιότυπα άξια 
να τα μοιραστεί κανείς.   

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ
RSV: 210 8992453



Ιστορία1 4

Το κτήριο έμβλημα της Βούλας
Το Δημαρχείο έχει τη δική του ιστορία

Ο ΕΟΤ 
εκμεταλλευόταν 

το ακίνητο 
ως κέντρο 

διασκέδασης 
μέχρι τον 
Αύγουστο 

του 1985 
όταν το 

παραχώρησε 
στον Δήμο

Όλοι οι νέοι επισκέπτες του Δημαρχείου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης συνειδητοποιούν ότι το κτήριο δεν θυμίζει σε τίποτα την 
αρχιτεκτονική των δημόσιων υπηρεσιών. Ένα πρωτοποριακό στο 
σχεδιασμό του ακίνητο με στέγη που θυμίζει αεροπλάνο, χτισμένο 
σχεδόν πάνω στη θάλασσα και με προσανατολισμό στη Δύση του 
ηλίου, χαρίζει μοναδική θέα όλες τις ώρες της ημέρας. Οι παλαιό-
τεροι φυσικά θυμούνται ότι προτού εγκατασταθούν οι υπηρεσίες 
του Δήμου Βούλας το 1990 επί δημαρχίας Άγγελου Αποστολάτου, 
το κτήριο ήταν συνδεδεμένο με την ποιοτική νυχτερινή διασκέδα-
ση της παραλιακής. Το δε όνομα με το οποίο έμεινε γνωστό ήταν 
«Pamela’s». 

Παμέλα ήταν το καλλιτεχνικό όνομα μιας τραγουδίστριας που από 
τη δεκαετία του 1960 μεταπήδησε στις επιχειρήσεις των νυχτερι-
νών κέντρων, δημιουργώντας το μεγαλύτερο και πιο ονομαστό 
μαγαζί της παραλιακής λεωφόρου, τη «Νεράιδα». Η Έλενα Παμέλα 
παντρεύτηκε τον Γενικό Διευθυντή της Ολυμπιακής Αεροπορίας και 
στενό συνεργάτη του Αριστοτέλη Ωνάση, Νίκο Καπετανάκη. Μια 
από τις πιο χρήσιμες γνωριμίες της ήταν αυτή με την Δέσποινα 
Παπαδοπούλου, τη σύζυγο του δικτάτορα με την οποία αναφέρεται 
ότι την συνέδεε στενή φιλία. Τα χρόνια της επταετίας, όταν ο ΕΟΤ 
έχτισε το κτήριο του σημερινού δημαρχείου ως τμήμα της Β’ ακτής 
Βούλας, το ακίνητο δόθηκε προς εκμετάλλευση στη Λένα Παμέλα 
που εγκαινίασε το Pamela’s.

Αντίθετα με τα υπόλοιπα κέντρα, το Pamela’s ήταν εξ αρχής προσα-
νατολισμένο στην ποιοτική νυχτερινή διασκέδαση. Λέγεται ότι το 
κατάστημα εφάρμοζε ένα ιδιότυπο dress code της εποχής, καθώς οι 
κύριοι δεν επιτρεπόταν να μπουν χωρίς γραβάτα. Βαριά μαχαιροπί-
ρουνα και διαλεχτά έπιπλα κυριαρχούσαν στο χώρο του εστιατορί-
ου που βρισκόταν στο ισόγειο. Εκεί δέσποζε ένα πιάνο που επένδυε 
μουσικά τις νύχτες με ποιοτικούς τραγουδιστές. Στον όροφο, στη 
μεγάλη αίθουσα όπου σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο 
υπήρχε το καφέ και το ζαχαροπλαστείο, αξιοποιώντας το μπαλκόνι 
με τη μοναδική θέα στο ηλιοβασίλεμα. Δεν ήταν τυχαίο λοιπόν ότι 
το κατάστημα προσέλκυε ως θαμώνες ξεχωριστές προσωπικότητες, 
όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Γεώργιος Ράλλης, ο Παναγιώ-
της Λαμπρίας και φυσικά, ο Αριστοτέλης Ωνάσης.  

Η μεγάλη κομπίνα
Στο τέλος Αυγούστου 1977 μια αστυνομική έφοδος 
κατόπιν καταγγελιών του ΕΟΤ αποκάλυψε μια μεγά-
λη απάτη στη διαχείριση του Pamela’s καθώς και 
σε άλλα τρία παραλιακά καταστήματα. Η αστυνο-
μία προχώρησε σε συλλήψεις, ενώ τα πρώτα 24ωρα 
η Ελένη Παμέλα Καπετανάκη καταζητείτο, για να 
παρουσιαστεί λίγο αργότερα. Γράφει στο ρεπορτάζ 
της η εφημερίδα Μακεδονία της 31ης Αυγούστου ‘77: 
«Τα κέντρα αυτά ήσαν μισθωμένα από τον ΕΟΤ (η 
«Παμέλα» μάλιστα είχε δεκαετή σύμβαση, που είχε 
υπογραφεί τον καιρό της χούντας) αντί ποσοστού 
12% επί των ακαθάριστων εισπράξεων. Με βάση τις 
συμβάσεις, οι ιδιοκτήτες των κέντρων ήσαν υπο-
χρεωμένοι να εκδίδουν όλους τους λογαριασμούς 
σε τριπλότυπα, απ’ τα οποία το ένα ήταν για τον 
πελάτη, το δεύτερο για τον ΕΟΤ και το τρίτο για την 
εφορία. Οι κατηγορούμενοι έγραφαν τον πραγματι-
κό λογαριασμό μονάχα στο ένα –αυτό που προορι-
ζόταν για τον πελάτη– ενώ στα άλλα έγραφαν εκ των 

υστέρων πολύ μικρότερα ποσά». Καίριο ρόλο στην αποκάλυψη της 
απάτης είχε η σημερινή δημοτική σύμβουλος και τέως αντιδήμαρ-
χος Μαίρη Φουρναράκη, η οποία κατά το διάστημα 1970-1980 υπήρ-
ξε προϊσταμένη της Υπηρεσίας Αυτεπιστασίας στη Β’ πλαζ Βούλας. 
Ως διευθύντρια του ΕΟΤ, όπως διηγείται στον «Δημοσιογράφο», 
έθεσε τα δεδομένα στη διοίκηση του Οργανισμού και συμμετείχε 
στην έφοδο που βρήκε τα πειστήρια, βάσει των οποίων η υπόθεση 
διαλευκάνθηκε.  

Το κατάστημα κατόπιν μετονομάστηκε σε Isabella και πέρασε στα 
χέρια του Ανδρέα Καραντάνη και της συζύγου του Ελένης Ροδά, που 
υπήρξε σημαντική τραγουδίστρια της εποχής στο πλάι του Γιώρ-
γου Ζαμπέτα. Όπως θυμάται η κ. Ροδά και αναφέρει στον «Δημο-
σιογράφο», η ποιότητα του εστιατορίου διατηρήθηκε αναλλοίωτη, 
με το ψυχαγωγικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει καλλιτέχνες από τη 
Λατινική Αμερική που έπαιζαν με άρπα και συγκροτήματα βιολι-
ών από την Ουγγαρία, θεάματα σπάνια για την αθηναϊκή νύχτα. Τα 
καλοκαίρια στον εξωτερικό χώρο της Isabella τραγουδούσε ο Δώρος 
Γεωργιάδης και η Κωνσταντίνα. Πλέον ο ΕΟΤ αντί για ποσοστά επί 
των εισπράξεων, ζήτησε μηναίο μίσθωμα. 

Παρά την επιτυχία, ο κύκλος και αυτού του καταστήματος έκλεισε 
και για ένα πολύμηνο διάστημα παρέμεινε κλειστό και λεηλατού-
νταν από διαρρήκτες. Κατόπιν πολιτικών πιέσεων και με ενέργει-
ες του τότε Δημάρχου Βούλας Γιάννη Κιούκη, ο ΕΟΤ αποφάσισε να 
παραχωρήσει το κτήριο στον Δήμο Βούλας τον Αύγουστο του 1985, 
ξεκινώντας μια νέα περίοδο. Μετά από μια νέα μίσθωση του χώρου 
στην Olympic Catering, το κτήριο παρέμεινε και πάλι κενό. Ο πρώην 
Δήμαρχος Βούλας Άγγελος Αποστολάτος το 1990 με ισχυρή πολιτική 
βούληση και ακαριαίες ενέργειες μετέφερε τις δημοτικές υπηρεσίες 
που ως τότε στεγάζονταν σε μισθωμένο κτήριο εντός του πρώην 
Pamela’s. Από τότε μέχρι σήμερα το κτήριο έγινε η έδρα του Δήμου 
Βούλας και μετά το 2011 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Στο κτήριο σήμερα βρίσκεται το γραφείο Δημάρχου, η αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και κάποιες από 
τις δημοτικές υπηρεσίες, διοικητικές και οικονομικές.

Τόσο ως Pamela’s όσο και ως Isabella, το πρωτοποριακά 
σχεδιασμένο κτήριο που σήμερα αποτελεί την έδρα του Δήμου 
φιλοξένησε τις δεκαετίες ‘70 και ‘80 τα πιο ποιοτικά ψυχαγωγικά 
προγράμματα της αθηναϊκής νύχτας

Συμμετοχή στην αποκάλυψη της 
απάτης που έγινε πρωτοσέλιδο 
στις εφημερίδες του Αυγούστου 
1977 με επίκεντρο το Pamela’s 
της Βούλας είχε η σημερινή 
δημοτική σύμβουλος Μαίρη 
Φουρναράκη, ως διευθύντρια 
τότε υπηρεσίας του ΕΟΤ 
(εφημερίδα Μακεδονία, 31 
Αυγούστου 1977)



Γνώμη 1 5

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η 
διαμάχη του Δήμου είναι με το Νομικό Πρό-
σωπο Δημοσίου Δικαίου «Εκκλησία της Ελλά-
δος», πρώην ΝΠΔΔ Οργανισμός Διοίκησης 
Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ) που έχει 
ιδρύσει η Επισκοπική Ηγεσία της Εκκλησίας 
για την προστασία και εκμετάλλευση της περι-
ουσίας της και όχι με την «Εκκλησία» που στην 
θεολογική επιστήμη «ορίζεται ως το σύνολο 
των πιστών της Χριστιανικής Θρησκείας που 
συγκροτεί ένα ενιαίο σώμα πιστών που έχει 
ως κεφαλή τον Χριστό» (Μπαμπινιώτη, Λεξικό 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας). Και οι πιστοί που 
πηγαίνουν στις εκκλησίες για να μετάσχουν σε 
άλλο τρόπο ύπαρξης δεν ασχολούνται με το 
Νομικό Πρόσωπο που έχει αναλάβει την δια-
χείριση και εκμετάλλευση της εκκλησιαστικής 
περιουσίας και βεβαίως δεν συμμετέχουν στις 
όποιες διαφορές αυτού του Νομικού Προσώ-
που με τρίτους και στην προκειμένη περίπτω-
ση με τον Δήμο. Η Εκκλησία ως σύνολο πιστών 
δεν εμπλέκει, δεν πρέπει να εμπλέκει τους 
πιστούς στις όποιες οικονομικές διαφορές 
αφορούν την Εκκλησιαστική περιουσία που 
διαχειρίζεται το ΝΠΔΔ ΕΚΚΛΗΣΙΑ και όπως 
επικαλείται, περιήλθε στην Μονή Πετράκη από 
δωρεά της μητέρας του Σουλτάνου Σελήμ του 
5ου τον 17ο αιώνα!

Επ’ ευκαιρία της πρόσφατης διαμάχης του 
ΝΠΔΔ της Εκκλησίας με τον Δήμο, θ’ αναφερ-
θώ χωρίς άλλα σχόλια σε άλλη υπόθεση όπου 
το ΝΠΔΔ Εκκλησία εστράφη ευθέως κατά του 
Δήμου Βουλιαγμένης προκειμένου τρίτος να 
αποκτήσει κυριότητα κοινόχρηστου χώρου 
ενώ εγνώριζε και εντούτοις αποδεχόταν ότι ο 
τρίτος ενεργούσε αυθαίρετα παρά τον νόμο. 
Τρίτος πού νόμιμα κατείχε έκταση 2.800 τ.μ. 
στο Καβούρι όπου και η οικία του, σε κάποιο 
χρόνο κατέλαβε τον περιβάλλοντα χώρο από 
4.300 τ.μ. που όμως ανήκε σε έκταση, η οποία 
με την υπ’ αριθμ. 1900/21-02-1951 Συμβολαι-
ογραφική Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθη-
νών Χ. Κατσαφαρόπουλου, είχε δοθεί, πλην 
της ψιλής κυριότητας, στην Κοινότητα Βου-
λιαγμένης για τη δημιουργία κοινόχρηστων 
χώρων. Ο Δήμος αντέδρασε και του κοινο-
ποίησε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. 
Όταν ο Δήμος αρνήθηκε να του μισθώσει 
τον χώρο που είχε καταλάβει, ο τρίτος ήγει-
ρε αγωγή κατά του Δήμου στα Δικαστήρια 
Αθηνών, ζητώντας ν’ αναγνωρισθεί ότι αυτή 

η έκταση του ανήκει. Συγχρόνως 
ήρθε σε κάποια συμφωνία με την 
Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία με 
έγγραφό της εζήτησε από τον Δήμο 
ν’ ανταλλάξει αυτήν την κοινόχρη-
στη έκταση με άλλη εκκλησιαστική 
έκταση, ώστε το Νομικό Πρόσωπο 
διαχείρισης της εκκλησιαστικής 

περιουσίας να μεταβιβάσει στον τρίτο αυτή 
την έκταση έναντι ανταλλάγματος στο οποίο 
προφανώς είχαν συμφωνήσει.

Όμως ταυτόχρονα το Νομικό Πρόσωπο 
Εκκλησία άσκησε παρέμβαση υπέρ του τρίτου 
τόσο στο Πρωτοδικείο όσο και στο Εφετείο 
αλλά και στον Άρειο Πάγο ισχυριζόμενο ότι 
πράγματι ο τρίτος είχε γίνει κύριος αυτής της 
έκτασης με έκτακτη χρησικτησία. Ότι δηλαδή 
αυτή η έκταση δεν είναι κοινόχρηστη αλλά και 
το ΝΠΔΔ Εκκλησία απώλεσε την ψιλή κυριότη-
τα που είχε σ’ αυτήν την έκταση. Προφανώς 
ο Δήμος θα έχανε το τμήμα της κοινόχρηστης 
έκτασης και το Νομικό Πρόσωπο Εκκλησία θα 
εισέπραττε από τον τρίτο την αξία της έκτα-
σης! Υποστηρίξαμε αφιλοκερδώς τον Δήμο 
στο Πρωτοδικείο, το Εφετείο και τον Άρειο 
Πάγο που εντέλει με απόφασή του απέρριψε 
την αίτηση αναίρεσης του τρίτου και την πρό-
σθετη παρέμβαση του Νομικού Προσώπου 
Εκκλησία και δικαίωσε τον Δήμο.

Η «αποδυνάμωση δικαιώματος»  
τότε και σήμερα
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αξίζει να ανα-
φερθεί ότι ο τρίτος ενάγων και το παρεμβαί-
νον Νομικό Πρόσωπο «Εκκλησία» από κοινού 
προς υποστήριξη του ισχυρισμού του ενάγο-
ντος προσκόμισαν στο Δικαστήριο γνωμοδό-
τηση του καθηγητή της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μιχάλη Σταθόπου-
λου. Στην γνωμοδότησή του ο κ. Σταθόπου-
λος αναφέρει τα εξής ενδιαφέροντα: «Όπως 
σωστά γίνεται δεκτό και από την νομολογία 
(και αναφέρει σειρά δικαστικών 
αποφάσεων αλλά και σχόλια επί 
αποφάσεων και του Καθηγητή Σπυ-
ριδάκη) αν η συμπεριφορά του 
κυρίου ακινήτου εδώ των εκκλη-
σιαστικών νομικών προσώπων, 
δημιουργεί εύλογα στον επί πολλά 
έτη νομέα την πεποίθηση ότι δεν 
θα ασκηθεί το δικαίωμα της κυρι-
ότητας και δεν θα ανατραπεί η επί 
μακρό χρόνο διαμορφωθείσα κατά-
σταση, η άσκηση του δικαιώματος 
της κυριότητας κατά του χρησιδε-
σπόζοντος νομέα παρίσταται κατα-
χρηστική και προσκρούει στην ΑΚ 
281[...] Πρόκειται δηλαδή για τυπι-

κή περίπτωση αποδυνάμωσης δικαιώματος, 
που φυσικά ισχύει και για τους κυρίους που 
προστατεύονται κατ’ αρχήν με την απαγόρευ-
ση χρησικτησίας. Κανένα δικαίωμα, ακόμη 
και αν στηρίζεται σε κανόνα δημόσιας τάξης, 
δεν εξαιρείται από την εφαρμογή της ΑΚ 281. 
Τούτο αποτελεί πλέον πάγια νομολογία του 
ΑΠ ο οποίος ορθώς από το 1961 εγκατέλειψε 
παλαιότερη εσφαλμένη θέση του [...] Οποιο-
δήποτε δικαίωμα είναι δυνατόν να ασκείται 
στη συγκεκριμένη περίπτωση καταχρηστι-
κά [...] Διότι η απαγόρευση χρησικτησίας σε 
βάρος του Δημοσίου συνιστά ένα προνόμιο 
αμφίβολης δικαιοπολιτικής ορθότητας και 
πάντως ένα προνόμιο που δυσχερώς ανταπο-
κρίνεται στις σημερινές αντιλήψεις [...] Σημει-
ωτέον ότι η αποδυνάμωση δικαιώματος γίνε-
ται δεκτή σε βάρος του αδρανούντος Δημοσί-
ου (ή ΝΠΔΔ) και όταν δεν έχει συμπληρωθεί η 
20ετής παραγραφή, οπότε εύλογα ανακύπτει 
η ανάγκη να ζητούνται τα πρόσθετα στοιχεία 
για την αποδυνάμωση κλπ.».

Ανεξάρτητα από το συμπέρασμα που κάποιος 
θα εξάγει ως προς την συμπεριφορά του 
Νομικού Προσώπου «Εκκλησία» στην πιο 
πάνω δικαστική υπόθεση, ίσως η πιο πάνω 
γνωμοδότηση, όσα βασίμως γενικά εκθέτει 
ο κ. Σταθόπουλος ως προς την αποδυνάμω-
ση του δικαιώματος του Δημοσίου και του 
ΝΠΔΔ και στην πιο πάνω υπόθεση του ΝΠΔΔ 
Εκκλησία, θα ήταν ίσως χρήσιμα στη Νομική 
Υπηρεσία που χειρίζεται την υπόθεση της 
διαμάχης του Δήμου με το Νομικό Πρόσωπο 
Εκκλησία αλλά και την αντιδικία του ίδιου 
ΝΠΔΔ Εκκλησία με τον Ερυθρό Σταυρό σχετι-
κά με το Νοσοκομείο Ασκληπιείο στην οποία 
αν σωστά πληροφορηθήκαμε, ο Δήμος παρε-
νέβη υπέρ του Ερυθρού Σταυρού.

* Ο Παναγιώτης Ν. Καρυτινός είναι Εταίρος - Δια-
χειριστής της Δικηγορικής Εταιρίας Καρυτινός 
και Συνεργάτες

Εκκλησιαστική περιουσία 
Μια ξεχασμένη υπόθεση της Βουλιαγμένης

Ο δικηγόρος Παναγιώτης 
Καρυτινός χειρίστηκε 
αφιλοκερδώς 
εκπροσωπώντας τον 
Δήμο Βουλιαγμένης 
το 2003 υπόθεση στην 
οποία το Νομικό Πρόσωπο 
της Εκκλησίας επιδίωξε 
δικαστικά να αποκτήσει 
ιδιώτης κυριότητα 
κοινόχρηστου χώρου στο 
Καβούρι 

Νέα στοιχεία 
για την 
αντιπαράθεση 
του Δήμου 
με το ΝΠΔΔ 
«Εκκλησία» 
και η 
γνωμοδότηση 
του καθηγητή 
Μιχάλη 
Σταθόπουλου

Οι γιορτινές μέρες που έρχονται να γεμίσουν 
τις ψυχές μας με δύναμη και φως, αγάπη  
και ηρεμία. Η νέα χρονιά να σηματοδοτήσει 
για τον τόπο μας μια νέα περίοδο δημιουργίας 
συλλογικά και για τον καθένα. 
Χρόνια πολλά!

Γιώργος Κοκολέτσος, 
Πρόεδρος Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας
Βουλιαγμένης

Γράφει ο Παναγιώτης Καρυτινός *
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Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 2 
Δεκεμβρίου σε μια σημαντική συνά-
ντηση διαλόγου στις Βρυξέλλες για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό και 
την πράσινη μετάβαση των ευρω-
παϊκών πόλεων, με οικοδεσπότη 
τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικής 
Αγοράς, Τιερί Μπρετόν. Ο Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος βρέθηκε σε ένα 
σημαντικό υβριδικό (με διά ζώσης 
παρουσίες και διαδικτυακές συνδέ-
σεις) πάνελ μαζί με άλλους 4 Δημάρ-
χους και αντιδημημάρχους ευρω-
παϊκών πόλεων που αντάλλαξαν 
εμπειρίες και τροφοδότησαν τον Επί-
τροπο της ΕΕ με ιδέες και προτάσεις 
για το μέλλον της αυτοδιοίκησης 
στο κοινοτικό επίπεδο. Στο ίδιο τρα-
πέζι διαλόγου ήταν ο Δήμαρχος της 
Τρουά (Γαλλία) Φρανσουά Μπαρου-
άν, η αντιδήμαρχος της Βαρκελώνης 
(Ισπανία) Λάια Μπονέ, ο αντιδήμαρ-
χος της Σόφιας (Βουλγαρία) Γκέντσο 
Κερέζοφ και ο Δήμαρχος του Άρχους 
(Δανία) Γιάκομπ Μπούντσγκαρντ. 

Στην εισήγησή του ο Επίτροπος Τιερί 
Μπρετόν χαρακτήρισε τους δημάρ-
χους ως «στρατηγικούς παίκτες με 
ρόλο κλειδί» για την πανευρωπαϊκή 
πράσινη συμφωνία και τον ψηφια-
κό μετασχηματισμό της Ευρώπης. 
«Είστε στην πρώτη γραμμή, οι πολί-
τες εξαρτώνται από την πολιτική των 
Δήμων και είμαι βαθιά πεπεισμένος 
ότι οι πόλεις και οι τοπικές κοινωνίες 
έχουν καταστεί το πεδίο απογείωσης 
ολόκληρης της κοινωνίας», σημεί-
ωσε αντανακλώντας την πολιτική 
αντίληψη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για το ρόλο των πόλεων ειδικά 
στην εποχή της πανδημίας. Η επιλο-
γή των πόλεων που συμμετείχαν στη 
συζήτηση έγινε μέσα από τη συμμα-
χία 135 Δήμων «Living-In.EU» για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ και 
το «Intelligent Cities Challenge» (σ.σ. 
που σημαίνει Η Πρόκληση των Έξυ-
πνων Πόλεων) ένα ακόμη φόρουμ 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας, όπου ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

έχει ενεργό ρόλο. 

3 αιτήματα Κωνσταντέλλου
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δεν 
αρκέστηκε στις δημόσιες σχέσεις 
της περίστασης ή στις «δάφνες» της 
αποκλειστικότητας να συνδιαλέγεται 
με τα ανώτατα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κλιμάκια μόνο και μόνο για λόγους 
μάρκετινγκ του Δήμου. Βρήκε πρό-
σφορο έδαφος απέναντι σε έναν Επί-
τροπο που κρατούσε σημειώσεις και 
δήλωσε εξ αρχής ότι θέλει να «ακού-
σει» και να καταγράψει τα αιτήματα 
των πόλεων, ώστε να διατυπώσει 
τα καίρια ζητήματα πολιτικής που 
απαιτούν θεσμικές παρεμβάσεις στο 
υψηλότερο επίπεδο. 

Το πρώτο που έθεσε ο Δήμαρχος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι 
το εύρος και το μέγεθος των πρω-
τοβουλιών που χρηματοδοτεί η ΕΕ. 
Είπε συγκεκριμένα: «Μετατρέπουμε 
τις πόλεις σε εκθεσιακά κέντρα με 
μικρές πιλοτικές εφαρμογές. Χρησι-
μοποιούμε λάθος το επίθετο έξυπνος 
και απλώς εκθέτουμε κάποιες καινο-
τομίες, χωρίς να κάνουμε εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας», τόνισε ζητώντας 
αλλαγή μοντέλου που θα επιτρέπει 
μεγάλα προγράμματα. Το δεύτερο 
αίτημα αφορούσε τη διαδικασία 
που υιοθετεί η ΕΕ ώστε να εισάγει 
προγράμματα χρηματοδότησης 
στους ενδιαφερόμενους φορείς: «Το 
κλειδί εδώ είναι η διαδικασία πολι-
τικής να ξεκινήσει από τη βάση προς 
τα πάνω και όχι το αντίστροφο. Οι 
πόλεις χρειάζεται να μιλήσουν στους 
ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς για τις ανάγκες τους, 
ώστε να σταματήσουμε τις πιλοτικές 
εφαρμογές και να προχωρήσουμε σε 
προγράμματα καθολικής εφαρμο-
γής. Αυτό θα κάνει την αλλαγή», είπε 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σημει-
ώνοντας ότι η αντίστροφη ιεράρ-
χηση, η «bottom up» προσέγγιση 
είναι αυτή που χαρακτηρίζει και τις 
πρωτοβουλίες του Επιτρόπου Τιερί 
Μπρετόν. Το τρίτο ζητούμενο είναι 

φυσικά ο περιορισμός της γραφει-
οκρατίας και των περιορισμών που 
θέτει η νομοθεσία. «Χρειαζόμαστε 
διαδικασίες που θα καταναλώνουν 
λιγότερο χρόνο. Οι καθυστερήσεις 
λόγω γραφειοκρατίας δημιουργούν 
ένα τεράστιο βάρος κάθε φορά που 
συζητάμε για τις ευρωπαϊκές χρη-
ματοδοτήσεις. Πιστεύω Επίτροπε 
Μπρετόν, ότι αυτό είναι κάτι που θα 
έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντι-
μετωπίσει το συντομότερο δυνατό», 
είπε ευθέως ο Δήμαρχος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης αξιοποιώντας το 
σημαντικό βήμα που του δόθηκε. 

Στην τοποθέτησή του ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος συνόψισε τις πρω-
τοβουλίες της δημοτικής αρχής από 
το 2015 μέχρι σήμερα: «Σκοπός μας 
από την αρχή του 2015 που αναλά-
βαμε τη διοίκηση ήταν να δημιουρ-
γήσουμε μια πιο αποτελεσματική, 
πιο ανθρώπινη, πιο πράσινη και 
έξυπνη πόλη. Για να πετύχει αυτός 
ο σκοπός χρειάζεσαι ένα σχέδιο. 
Πρώτα ανιχνεύεις τις ανάγκες της 
πόλης και των πολιτών, των κατοί-
κων και των επισκεπτών της. Ξεκι-
νήσαμε λοιπόν να εφαρμόζουμε τη 
θεωρία της βιωσιμότητας, βάσει της 
οποία ο άνθρωπος, το περιβάλλον 
και η οικονομία θα πρέπει να συνυ-
πάρχουν» σημείωσε. Περιγράφοντας 
το σύνολο των μεγάλων παρεμβάσε-
ων που αφορούν στο περιβάλλον, 
την ψηφιοποίηση και την κλιματική 
αλλαγή είπε: «Σήμερα έχουμε ήδη 
φτάσει στο 65% των σχεδίων μας ως 
προς την εξοικονόμηση ενέργειας, τη 
διαχείριση απορριμμάτων, τη βιώ-
σιμη κινητικότητα. Ήδη βλέπουμε 
αποτελέσματα: Η κατανάλωση ενέρ-
γειας έχει μειωθεί περισσότερο από 
35% και επίσης θέσαμε πολύ φιλό-
δοξους στόχους για την αποτροπή 
ταφής των αποβλήτων μας. Σήμερα 
η ανακύκλωση βρίσκεται στο 40% 
και μέχρι το 2023 θα έχει φτάσει το 
90%. Θέτουμε λοιπόν στόχους, έπει-
τα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε 
τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις».

Καθορίζοντας το μέλλον  
των ευρωπαϊκών πόλεων
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στις Βρυξέλλες 
για τις έξυπνες πόλεις και την πράσινη μετάβαση

-  Εμπλοκή των πολιτών 
στην καινοτομία

-  Ψηφιακή σύγκλιση και 
τεχνολογία για όλους

- «Πόλεις των «15λεπτών» 
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Τα μηνύματα 
Βασικό στοιχείο για να σημειώσει μια πόλη επιτυχίες στους 
σημαντικούς αυτούς δείκτες είναι η εμπλοκή της τοπικής κοινω-
νίας σε ρόλο συμμέτοχου και συνδιαμορφωτή: Όπως υπογράμ-
μισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, «προσπαθούμε να κινητοποιή-
σουμε τους πολίτες. Αν δεν εμπλακούν οι ίδιοι οι κάτοικοι, ακόμη 
και το καλύτερο σχέδιο θα μείνει ανεφάρμοστο». Και προσθέ-
τοντας έναν πιο προσωπικό τόνο συμπλήρωσε: «Προέρχομαι 
από τον χώρο της πολιτικής αεροπορίας, είμαι επαγγελματίας 
κυβερνήτης αεροσκαφών, και αυτό που συνήθως λέμε μετά 
από ένα αεροπορικό ατύχημα είναι ότι έγιναν πολύ λίγα, πολύ 
αργά. Προσαρμόζοντας τη σκέψη αυτή στη συζήτησή μας για το 
περιβάλλον και το κλίμα και με στόχο να αποφύγουμε κάποια 
δυσάρεστη έκβαση, ελπίζω ότι θα κάνουμε πολλά και με γρήγορο 
βήμα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα». 

Η κρισιμότητα που έχει για το αποτέλεσμα κάθε προσπάθειας 
αλλαγής η κινητοποίηση των πολιτών και η ενεργοποίησή τους 
ήταν ένα από τα μηνύματα του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου που 
ξεχώρισαν κατά τη συζήτηση και σχολιάστηκαν από τους υπό-
λοιπους ομιλητές. Όλοι συμφώνησαν ότι η πράσινη μετάβαση, 
δηλαδή η υιοθέτηση πρακτικών και η δημιουργία υποδομών 
που θα εκμηδενίσουν σε έναν ορίζοντα χρόνου τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και ο παράλληλος ψηφιακός 
μετασχηματισμός των πόλεων, αποτελούν δύο επείγοντα ζητή-
ματα στην Ευρώπη σήμερα. «Η ΕΕ δεν μπορεί να πληρώσει το 
κόστος της μη ανάληψης πρωτοβουλιών ή και τις καθυστερη-
μένης δράσης», όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με 
τον Επίτροπο Μπρετόν αλλά και τους ομιλητές της εκδήλωσης, η 
«Πράσινη Συμφωνία» για τη μείωση του παραγόμενου διοξειδίου 
του άνθρακα μπορεί να δρομολογηθεί με συνεργατικά μοντέλα 
διακυβέρνησης, όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα συνδια-
μορφώνουν τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων. Κοινή 
συνισταμένη των εισηγήσεων ήταν η διαπίστωση ότι οι πόλεις 
έχουν σήμερα σημαντική εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή 
τεχνολογικών λύσεων. Πλέον ήρθε η στιγμή για τη μαζική εφαρ-
μογή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα, που θα ενισχυθεί από ιδιωτι-
κές επενδύσεις, ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση. 

Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα σημεία που έθεσε στη συζήτηση 
αντιδήμαρχος της Βαρκελώνης, Λάια Μπονέ, είναι το ψηφιακό 
χάσμα που έγινε ιδιαίτερα αισθητό μέσα στην πανδημία. «Δεν 
μπορούμε να ενεργούμε σαν να πρόκειται για μια συνηθισμένη 
συγκυρία. Η καινοτομία δεν μπορεί να δουλέψει αν δεν αφορά 
καθέναν και καθεμία μέσα στην πόλη». Ο Επίτροπος Μπρετόν 
συμφώνησε ότι η «ψηφιακή σύγκλιση» είναι ένα από τα κρίσιμα 
στοιχήματα της περιόδου, ώστε κανείς να μη μείνω πίσω. 

Μια επίσης πολύ καινοτόμος ιδέα που δείχνει την κατεύθυνση 
της αυτοδιοίκησης είναι η «πόλη των 15 λεπτών», όπως ανα-
πτύσσεται σήμερα στο Παρίσι. Για το θέμα μίλησε ο Δήμαρχος 
της γαλλικής πόλης Τρουά ο οποίος υπήρξε πρόσφατα πρόεδρος 
της ομοσπονδίας των Δημάρχων της χώρας του και εξήγησε την 
πολιτική αυτή που συνίσταται σε ένα νέο μοντέλο πολεοδομι-
κού σχεδιασμού ώστε οι απαραίτητες κοινωνικές λειτουργίες, 
όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και οι προμήθειες 
να βρίσκονται σε ακτίνα 15 λεπτών με τα πόδια ή με το ποδήλα-
το. Πρόκειται για ένα μοντέλο πόλης που ειδικά κατά τη διάρκεια 
των περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω καραντίνας, έδειξε τη 
σημασία του. Όμως και εκτός των περιστάσεων του κορονοϊού, 
το συγκεκριμένο σχέδιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πρά-
σινης μετάβασης, όπου οι περιττές μετακινήσεις εκμηδενίζονται 
και η ζωή στην πόλη αποκτά νέους κανόνες βιώσιμης κινητικό-
τητας. Πρόκειται για μια πολιτική που ήδη έχει υιοθετηθεί σε 10 
πόλεις στη Γαλλία.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος:

-  Ευρείας κλίμακας 
εφαρμογές

- Προτάσεις «από τα κάτω»

- Λιγότερη γραφειοκρατία



Αυτοδιοίκηση1 8

Επιστρέφουν οι Δήμαρχοι της Αττικής για αναθεώρηση 
το σχέδιο για τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων που συνέταξε η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ 
προκειμένου να μην παρουσιάζει «κενά και ασάφειες» 
και να καταστεί «πλήρης και εφαρμόσιμος». Με ομόφω-
νη απόφασή της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής 
υιοθέτησε την πρόταση του Δημάρχου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου που εισηγήθηκε 
ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ 
ένα αναλυτικό κείμενο εξαντλητικής κριτικής που ουσι-
αστικά καταλογίζει στη σημερινή διοίκηση του ΕΔΣΝΑ 
σοβαρές ελλείψεις. Η απόφαση της ΠΕΔΑ χαρακτηρίζει 
το περιεχόμενο του σχεδίου «πλήρως αόριστο με γενι-
κές περιγραφές και σειρά αυθαίρετων συμπερασμάτων» 
και επισημαίνει επιπλέον ότι «δεν καταλήγει σε ασφα-
λή συμπεράσματα και έχει μια γενική προσέγγιση στις 
ανάλυση των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων αλλά 
και των πηγών χρηματοδότησης». Οι δήμαρχοι επιση-
μαίνουν μεταξύ άλλων ότι χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη 
χωροθέτησης των 3 από τις 6 μονάδες επεξεργασίας 
στερεών αποβλήτων, κάθε εκτίμηση της ποσότητας 
αποβλήτων που θα διαχειρίζονται καθίσταται αυθαί-
ρετη και υποθετική. Στην πράξη δηλαδή απλώς μετα-
τίθεται η λήψη απόφασης αόριστα για το μέλλον, την 
ίδια στιγμή που η κατάσταση είναι ασφυκτικά πιεστική. 

Σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση των απόψεών της 
στη διαδικασία της διαβούλευσης, η ΠΕΔΑ υπογραμ-
μίζει μεταξύ άλλων ότι ο σχεδιασμός του ΕΔΣΝΑ δεν 
διευκρινίζει τη μέθοδο και τον τρόπο της ενεργειακής 
αξιοποίησης των υπολειμματικών προϊόντων από τις 
μονάδες. Επιπλέον, παρατηρείται μια ανεξήγητη ασυμ-
φωνία μεταξύ του σχεδίου ΠΕΣΔΑ με τον ισχύοντα Εθνι-
κό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων που εκπονήθηκε 
και ψηφίστηκε πρόσφατα, ως προς τις ποσότητες των 
αστικών στερεών αποβλήτων των ποσοτήτων. «Δεν 
περιγράφεται με επάρκεια ο τρόπος με τον οποίο τα 2,1 
εκατομμύρια τόνοι που σήμερα καταλήγουν για διαχεί-
ριση/ταφή στον ΟΕΔΑ Φυλής θα μειωθούν σε 1 εκατομ-
μύριο μέσα σε 3 μόλις χρόνια», σημειώνουν οι Δήμαρχοι 
της Αττικής, βάλλοντας στον πυρήνα του προβλήματος. 
Επιπλέον, στο σχέδιο του ΕΔΣΝΑ δεν αναλύεται το τελι-
κό κόστος που θα αναλάβουν οι Δήμοι ανά τόνο (ένα 
μέγεθος που σχετίζεται με τη διαμόρφωση των δημοτι-
κών τελών στην Αττική τα επόμενα χρόνια) ούτε συγκε-
κριμενοποιείται το ύψος του τελικού κόστους διαχείρι-
σης απορριμμάτων για τα επόμενα έτη. Στο οικονομικό 
κομμάτι, η ΠΕΔΑ επισημαίνει ότι «το ενδεικτικό κόστος 
του σχεδίου, ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι 
αυθαίρετο και δεν αναλύει τις βασικές παραμέτρους 
χρηματοδότησης ούτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, με 
δεδομένο ότι σήμερα δεν υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπα-
ϊκά κονδύλια να καλύψουν τέτοιου είδους επενδύσεις» 
και διαπιστώνει ότι «υπάρχει σειρά κενών, αντιφάσεων 
και λογικών αλμάτων ως προς τα χρονοδιαγράμματα 
των μελετών και των ωριμάνσεών τους, την εξασφάλιση 
των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων και τη δημοπρά-
τηση και την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών». 

Η μονάδα της Ανατολικής Αττικής
Μεταξύ των αναγκαίων μονάδων επεξεργασίας στερεών 
αποβλήτων που δεν χωροθετούνται από τον νέο Σχεδι-
ασμό είναι και αυτή της Ανατολικής Αττικής. Για το θέμα 
η απόφαση της ΠΕΔΑ αναφέρει: «Με την μη χωροθέτηση 
3 από τις 6 μονάδες και με την τροποποίηση προς τα 
κάτω των ποσοτήτων που κάθε μια από αυτές θα δια-
χειρίζεται, εξυπηρετούνται απλά πρόσκαιροι πολιτικοί 
σχεδιασμοί με την τήρηση ισορροπιών και εκτονώνο-
νται τοπικές πιέσεις Δήμων ή ομάδων Δήμων με υπο-
σχετικές και δεσμεύσεις επί θεμάτων που κανένας δεν 
μπορεί να εγγυηθεί ούτε ακόμα και βραχυπρόθεσμα, 
καθόσον αυτές θα πρέπει να προκύψουν μέσα από μελέ-
τες, χωροθετήσεις και εξαντλητική διαβούλευση. Άλλως 
πως θα χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος από τον λίγο 
που πλέον διαθέτει η Αττική στην υπόθεση απορριμ-
μάτων».

Σε κάθε περίπτωση και επειδή το θέμα αναφέρθηκε στον 
τοπικό Τύπο των 3Β, η δημοτική αρχή έχει αποσαφηνί-
σει ότι η έκταση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας κοντά στη 
Σχολή Ευελπίδων δεν θα μπορούσε ποτέ να αξιοποιηθεί 
ως «πάρκο» επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. Προο-
ρίζεται αποκλειστικά και μπορεί να αδειοδοτηθεί μόνο 

ως πεδίο κομποστοποίησης και κλειστού τύπου πεδίο 
μεταφόρτωσης και για χρήση μόνο του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. 

Στις προτάσεις της για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, η 
ΠΕΔΑ ζητά να καταρτιστεί η μεθοδολογία για τη μείω-
ση κατά 55% των απορριμμάτων που σήμερα οδηγού-
νται για διαχείριση στη χωματερή της Φυλής μέσα στα 
επόμενα 4-6 έτη, να χωροθετηθούν με ακρίβεια όλες οι 
μονάδες και οι ποσότητες που αυτές θα διαχειρίζονται, 
να καθοριστεί το ακριβές κόστος του σχεδίου και οι 
πηγές χρηματοδότησής του αλλά και το τελικό κόστος 
που θα προκύψει για τους δήμους και τους πολίτες σε 
επίπεδο επενδύσεων αλλά και σε επίπεδο λειτουργίας. 
Τέλος, οι Δήμαρχοι της Αττικής ζητούν να γνωρίζουν 
«το συγκεκριμένο και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για 
μελέτες χωροθετήσεων, μελέτες κατασκευών, εξασφά-
λισης χρηματοδοτήσεων, δημοπρατήσεων, αδειοδοτή-
σεων, δημοπρατήσεων, κατασκευών και δοκιμαστικών 
λειτουργιών». 

Η έλλειψη των παραπάνω οδήγησε άλλωστε την ΠΕΔΑ 
και στην πρόταση να αλλάξει ριζικά η δομή της διαχεί-
ρισης απορριμμάτων στην Αττική, με την απεμπλοκή 
της Περιφέρειας από τον σχεδιασμό της πολιτικής. 
Συγκεκριμένα, η μετατροπή του ΕΔΣΝΑ σε ΦοΔΣΑ (βλ. 
αναλυτικά στη σελ. 3) θα παραδώσει τη διοίκηση του 
φορέα στους Δήμους που έχουν άλλωστε και συνταγμα-
τικά την αρμοδιότητα να διαχειρίζονται κατ’ αποκλει-
στικότητα τις τοπικές υποθέσεις. Και αυτή η πρόταση 
του Δημάρχου Κωνσταντέλλου υπερψηφίστηκε ομόφω-
να από όλες τις παρατάξεις της ΠΕΔΑ. 

Διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική 
Απορρίπτουν οι Δήμαρχοι τον σχεδιασμό του ΕΔΣΝΑ

Άγνωστο το κόστος 
που θα επωμιστούν 
οι Δήμοι και οι δημότες

Η εισήγηση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ψηφίστηκε  ομόφωνα από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής



Μια γαστρονομική έκπληξη από το ιστορικό εστια-
τόριο της Βουλιαγμένης περιμένει τους πιστούς της 
θάλασσας από την κουζίνα του Λευτέρη Καρέλη. 

Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ζυμα-
ρικά και κρέατα ψημένα στον παραδοσιακό φούρνο 
της Αργεντινής θα συνοδεύσουν αξέχαστες στιγμές 
στα μαγικά ηλιοβασιλέματα της αθηναϊκής ριβιέρας.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 4, Τηλ.: 2109671770
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Ψέματα και αλήθειες 
για τη μαρίνα Βουλιαγμένης
Σαφείς απαντήσεις σε σαθρές 
καταγγελίες που δηλητηριάζουν 
το δημόσιο διάλογο

Για μία ακόμα φορά ο λαϊκισμός και η δημαγωγία βρί-
σκεται, χωρίς όμως αποτέλεσμα, στο απόγειο της από 
τους ίδιους ανθρώπους που χρόνια τώρα προσπαθούν 
άνευ αποτελέσματος να μηδενίσουν τις προσπάθειες 
της δημοτικής αρχής να οδηγήσει την πόλη μας με 
ασφάλεια στα μονοπάτια του ήπιου εκσυγχρονισμού, 
χωρίς αλλοίωση της μοναδικής της φυσιογνωμίας. 

Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον ανθρώπων της περιοχής μας, που έχουν 
πραγματικά γνήσιο και ανιδιοτελές ενδιαφέρον για την 

πόλη μας, ουσιαστικά παραπλανώντας τους με μισά 
ψέματα, αποσπασματικές και συρραμμένες αλήθειες 
και ψέματα που υπηρετούν το αφήγημα της κατα-
στροφής και του κινδύνου που προσπαθούν μάταια 
να εμπεδώσουν στην τοπική κοινή γνώμη, με ασύνδετα 
και άσχετα με την πραγματικότητα βίντεο.

Στην πραγματικότητα με την πλήρη παραπλάνηση 
όσων καταφέρνουν να τους παρακολουθήσουν, στο-
χεύουν στη δημιουργία ακροατηρίου που θα τους 
αναγορεύσει σε τοπικούς «ήρωες» που μάχονται το 

«κακό». Ασφαλώς, η αλήθεια είναι μία και απολύτως 
προσβάσιμη εδώ και πολλούς μήνες στους μάντεις 
κακών ειδήσεων. Επιλέγουν να μη δουν τα γεγονό-
τα, επιλέγουν να διαδίδουν ανακρίβειες, ως πολιτικό 
σχέδιο παρέμβασης στη δημοτική σκηνή που ελλείψει 
άλλης θετικής πρότασης θα τους καταστήσει γνωστούς 
στην τοπική κοινωνία.  

Μια απλή αντιπαραβολή των καταγγελιών και της 
πραγματικότητας αρκεί για να αποδομήσει ένα σαθρό 
αντιπολιτευτικό αφήγημα.

Τι καταγγέλλουν Η πραγματικότητα

Τα έργα εκσυγχρονισμού της μαρίνας
είναι παράνομα.

Τα έργα είναι πλήρως νόμιμα, έχουν 19 θετικές γνωμοδοτήσεις φορέων και το σύνολο των απαιτούμενων από την εθνική 
και ευρωπαϊκή νομοθεσία αδειοδοτήσεων. Έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα, μία Κοινή Υπουργική Απόφαση και μία 
Υπουργική Απόφαση μετά από πλήρη επεξεργασία από το 5o Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο Δήμος δεν έπρεπε να γνωμοδοτήσει 
θετικά στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Ακόμα και να γνωμοδοτούσε αρνητικά, η αδειοδότηση και εν γένει το έργο θα προχωρούσε κανονικά όπως είχε 
μελετηθεί και προγραμματιστεί, αφού ο ρόλος του Δήμου ήταν απλά γνωμοδοτικός. Για να δώσει τη θετική γνώμη στη 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και στο master plan που ακολούθησε, ο Δήμος διασφάλισε 
α) τη δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ β) τη μείωση από το επιτρεπόμενο εκ του νόμου μέγεθος κατά 20% και κατά 52% 
στη δόμηση (από 10.000 τ.μ. στα 4.800 τ.μ.) γ) τη δημιουργία πράσινων στεγών δ) την αύξηση της φύτευσης από την 
υπάρχουσα κατά 25%.

Ο Δήμαρχος είπε ψέματα ότι δεν 
μεγαλώνει η μαρίνα, ενώ η μαρίνα 
μεγαλώνει κατά 180 μ.

Η τοποθέτηση του Δημάρχου κατ’ επανάληψη ήταν και είναι ότι η μαρίνα μεγαλώνει κατά 28 μέτρα από την πλώρη του 
σκάφους που πριμοδοτεί στο εξωτερικό ακρομόλιο της υφιστάμενης μαρίνας εδώ και δεκαετίες.

Η παλιά μαρίνα χρειαζόταν μόνο 
εκσυγχρονισμό και μικρή επέκταση. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν αναγκαίο ένα μεγάλο λιμενικό έργο με ό,τι αυτό συνεπάγεται  (π.χ. θολερότητα στο νερό).
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Ο Δήμος και η δημοτική αρχή αποδεικνύεται ότι παρενέβη εξ αρχής με σχέδιο και 
στρατηγική και διόρθωσε τα περισσότερα από τα κατά την άποψή της στρεβλά 
της αρχικής μελέτης. Προτίμησε να πάρει θέση και να τροποποιήσει επί τα βελτίω 
τα μελλούμενα και όχι να μείνει εκ του ασφαλούς κρυμμένη πίσω από καταγγελίες 
και επαναστατικές δηλώσεις λίγων εβδομάδων ή λίγων μηνών που ποτέ δεν φέρ-
νουν κανένα αποτέλεσμα. 

«Προτιμούμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι βολεμένοι και 
πολιτευόμενοι εκ του ασφαλούς. Έτσι θα συνεχίσουμε, 
με τη βεβαιότητα ότι το τελικό αποτέλεσμα θα μας 
δικαιώσει, όπως μας δικαίωσε μέχρι σήμερα σε 6 
αντίστοιχες υποθέσεις» 

τόνισε σχολιάζοντας το θέμα ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Υπενθυμίζουμε ότι πρό-
κειται για έργα στα οποία οι ίδιοι ουσιαστικά άνθρωποι ακολούθησαν την ίδια 
τακτική και μετά από λίγο με ...κυβίστηση τα μάζεψαν.

Τι καταγγέλλουν Η πραγματικότητα

Ο Δήμαρχος είπε ψέματα ότι δεν 
θα δημιουργηθεί ελικοδρόμιο.

Δεν δημιουργείται ελικοδρόμιο. Μεταφέρεται το σημερινό πεδίο αποπροσγειώσεων από τον υπήνεμο μώλο στον προσήνεμο. 
Η ζώνη αποπροσγείωσης δεν είναι ελικοδρόμιο αλλά και να ήταν, αυτό ήδη υφίσταται.

Θα κοπούν δέντρα και θα 
εξαφανιστεί η βλάστηση. Η βλάστηση μεγάλης ανάπτυξης θα αυξηθεί από την υφιστάμενη κατά 25%.

Θα δημιουργηθεί υδατοδρόμιο.

Δεν υπάρχει δυνατότητα χωροθέτησης υδατοδρομίου είτε μέσα στην υδατολεκάνη είτε εντός του όρμου της Βουλιαγμένης, 
ούτε είναι στα ενδιαφέροντα των εκμεταλλευτών και γι’ αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. Η σχετική αναφορά στο ακροτελεύτιο άρθρο του ΠΔ προέκυψε από οδηγία πρόβλεψης δημιουργίας 
υδατοδρομίων από τα Υπουργεία Τουρισμού και Ανάπτυξης και περιλαμβάνεται σε όλα τα ΠΔ τουριστικών εγκαταστάσεων είτε 
είναι δυνατό να χωροθετηθεί, είτε δεν είναι, όπως στην περίπτωση της Βουλιαγμένης.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
οι απαιτούμενες μελέτες για 
τις επιπτώσεις στο τοπικό 
περιβάλλον.

α) Οι μελέτες είναι πλήρεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Δήμος ζήτησε και εκπονήθηκε (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) 
ακτομηχανική μελέτη η οποία έδειξε αμελητέες μεταβολές της ακτογραμμής. β) Ο Δήμος απαίτησε τη συμμετοχή του ΕΛΚΕΘΕ, 
ενός κρατικού ανεξάρτητου φορέα, ως υπεύθυνου φορέα παρακολούθησης όλων των περιβαλλοντικών ζητημάτων κατά 
τη διάρκεια του έργου (κατάσταση υδάτων όρμου πέριξ των λιμενικών έργων και εγγύς, διαχείριση βυθοκορημάτων και 
περιβαλλοντικής κατάστασης βυθού του όρμου. γ) Ο Δήμος ζήτησε την επαύξηση από τα 220 περίπου μέτρα υδατοκουρτίνας 
που προέβλεπε η ΜΠΕ στο βορινό μέρος του έργου (προς ΝΟΒ) σε υδατοκουρτίνα άνω των 1.000 μέτρων (από την επιφάνεια 
έως τον βυθό) πέριξ του έργου για αποφυγή διάχυσης της θολερότητας (αιρούμενο χώμα εντός του νερού).

Δημιουργείται εμπορικό κέντρο 
στη μαρίνα.

Δεν δημιουργείται κανένα εμπορικό κέντρο. Δημιουργούνται 18 εμπορικά καταστήματα των 50 τμ. Έκαστο, με είδη που δεν 
πωλούνται στην περιοχή μας, είτε με είδη που υποστηρίζουν τη λειτουργία των ελλιμενισμένων σκαφών.

Στην μαρίνα θα μπαίνουν πλέον 
κρουαζιερόπλοια και υπερμεγέθη 
σκάφη.

Τα σκάφη που θα χρησιμοποιούν τη μαρίνα είναι περίπου τα μισά σε αριθμό από αυτά που σήμερα τη χρησιμοποιούν (από 
104 σε 59). Τα 58 εξ αυτών έως 60 μέτρα όπως και σήμερα και 1 μεγαλύτερο των 60 μέτρων. Η νέα γεωμετρία της μαρίνας δεν 
επιτρέπει αυτό το 1 σκάφος να υπερβαίνει τα 80-85 μέτρα.

Υπάρχει μελέτη - γνωμοδότηση 
του Επιμελητηρίου 
Περιβάλλοντος που αναλύει τις 
καταστροφικές για το περιβάλλον 
και την περιοχή επιπτώσεις.

Η μελέτη των λίγων σελίδων που είδε το φως της δημοσιότητας και βάσει της οποίας δημιουργήθηκε η όλη συζήτηση, δεν 
είναι περιβαλλοντική μελέτη, δεν έχει κανένα επιστημονικό υπόβαθρο ή ανάλυση πραγματικών περιβαλλοντικών δεδομένων, 
ενώ και η προσπάθεια της νομικής ανάλυσης που επιχειρεί δεν εδράζεται σε νομοθεσία, αλλά σε εκτιμήσεις του δικηγόρου 
συντάκτη της. Όλα τα νομικά θέματα που εγείρει έχουν απαντηθεί πλήρως από τις 60 σελίδες επεξεργασίας και τη θετική 
γνώμη του ΣτΕ στα πλαίσια του Προεδρικού Διατάγματος, βάσει του οποίου διενεργείται το έργο. Η άποψη - γνωμοδότηση 
του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος είναι μία πολιτική θέση - άποψη του συντάκτη της εν είδει μανιφέστου εναντίον των 
επενδύσεων.

Το έργο δεν είναι περιβαλλοντικά 
θωρακισμένο και ο όρμος θα 
επιβαρυνθεί δυσανάλογα.

Οι πρόνοιες της μελέτης είναι υπεράρτιες στο πλαίσιο της περιβαλλοντολογικής πράσινης λειτουργίας της μαρίνας με όλες τις 
τεχνολογικές και μεθοδολογικές προβλέψεις της σύγχρονης τεχνολογίας και νομοθεσίας και παραπάνω. Σήμερα δεν υπάρχει 
καμία περιβαλλοντική πρόβλεψη, καθόσον η μαρίνα κατασκευάστηκε το 1962-1964 όταν δεν υπήρχαν τέτοιες προβλέψεις και 
λύσεις. Ο όρμος θα γίνει πολύ καθαρότερος από σήμερα.

Ο Δήμαρχος και η δημοτική 
αρχή απειλούν τους πολίτες που 
προσφεύγουν στο ΣτΕ.

Ο Δήμαρχος και η δημοτική αρχή δεν απειλούν κανέναν. Τοποθετείται δημοσίως για όλα τα θέματα και ενημερώνει ότι θα 
κάνει παρέμβαση εναντίον της αίτησης αναστολής εκτέλεσης που κατέθεσαν κάτοικοι και αιρετοί, ενώ δεν ασκεί κανένα ένδικο 
μέσο εναντίον του οποιουδήποτε ποινικό ή αστικό, καθόσον το εργοτάξιο και το εν γένει έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και 
πιθανή διακοπή του θα δημιουργήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη λειτουργία της πόλης. Γεννάται φυσικά το ερώτημα γιατί οι 
πολίτες και οι 2 εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης υπέβαλαν την προσφυγή τους τόσους μήνες μετά την έναρξη των εργασιών 
και όχι πριν την έναρξή τους.

Το μήνυμα της θείας γέννησης μας δείχνει 
ότι και στις πιο δύσκολες συνθήκες, η 
αγάπη ανθίζει, αναπτύσσεται και στο τέλος 
νικά. Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το 
νέο έτος και κάθε καλό για τον καθένα και 
τον τόπο μας.

Μανώλης Δασκαλάκης
Δημοτικός Σύμβουλος  
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Επικεφαλής παράταξης 
Νέα Πόλη Μία Πόλη
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Εξ αρχής θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είμαι ειδικός 
επιστήμων επί της οικονομικής μεγέθυνσης και ανά-
πτυξης. Επίσης δεν είμαι ειδικός περιβαλλοντολόγος 
(νέα ακαδημαϊκή ιδιότητα!) για να κρίνω πότε και υπό 
ποιες προϋποθέσεις μία εδαφική έκταση μετατρέπεται 
σε αστική περιοχή κατοικίας και επαγγελματικής δρα-
στηριότητας. Είμαι πολιτικός φιλόσοφος, αλλά ταυτό-
χρονα είμαι και κάτοικος στη Βούλα. Μ’ αυτές τις δύο 
ιδιότητές μου, εκ των οποίων η πρώτη παραπέμπει σ’ 
έναν νου που επεξεργάζεται τα κοινωνικά προβλήματα 
στο επίπεδο της έννοιας (δηλ. με καθολική σύλληψη και 
προοπτική) και η δεύτερη σε εμπειρίες και βιώματα, τα 
οποία συνιστούν την πρώτη ύλη κάθε θεωρητικο-πολι-
τικού προβληματισμού, θα συνεισφέρω στους προβλη-
ματισμούς μας.

Τώρα επί του προκειμένου ζητήματος, το οποίο δεν είναι 
άλλο από το εξής: Κατά την δεύτερη και την τρίτη δεκαε-
τία του εικοστού πρώτου αιώνα η ευρύτερη περιοχή της 
Βούλας στην Αττική, «εκχωρήθηκε» πολιτικο-διοικητικά 
ως καπιταλιστικό ιδιοκτησιακό κεφάλαιο στο οικιστικό 
μοντέλο ανάπτυξης που ονομάζεται: «αντιπαροχή»! Η 
περιώνυμη αυτή πολιτική «εκχώρηση» δεν έγινε από 
ένα αόρατο υποκείμενο δράσης. Οι διοικητικοί φορείς 
είναι συγκεκριμένοι και έχουν όνομα και διεύθυνση. Ο 
Δήμος των 3Β, ο οποίος δεν είναι το αρμόδιο διοικητικό 
υποκείμενο που προκάλεσε την «καταστροφή» της Βού-

λας, μπορεί να παράσχει κάθε διοικητική και δικαστική 
συνδρομή για το «οικιστικό έγκλημα» που συντελείται 
στην ευρύτερη περιοχή της Βούλας.

Δεν έχω ακόμη περιγράψει έστω στοιχειωδώς τι έχει 
συμβεί στη Βούλα κατά την τελευταία πενταετία (2016-
2021). Στο επίπεδο της εμπειρίας όλοι μας, δημότες, 
κάτοικοι, ιδιοκτήτες οικημάτων, ενοικιαστές και όλοι 
οι χρήστες εν γένει της κατοικίας στη Βούλα είμαστε 
«εξόριστοι στην πόλη που κατοικούμε». Όλοι οι δρόμοι 
της περιοχής έχουν μετατραπεί σε απέραντα εργοτάξια. 
Κάθε ιδιοκτήτης μονοκατοικίας στο πλαίσιο του καπι-
ταλιστικού κέρδους εντάσσει την ατομική ιδιοκτησία 
του στο πρόγραμμα της «αντιπαροχής»! Και όλοι όσοι 
κατοικούμε θέλουμε να φύγουμε απ’ αυτή την πόλη, η 
οποία έχει καταντήσει «στρατόπεδο ανθρώπινου μαρ-
τυρίου»! Σ’ αυτή την Βούλα, δεν μπορεί κανείς να ζει!

Τελικά κανείς στην Ελλάδα δεν περίμενε να γίνει οικιστι-
κή εξαγωγή του μοντέλου της «αντιπαροχής» προς τις 
νότιες περιοχές της Αττικής. Όπως κανείς δεν περίμενε 
ότι η «αντιπαροχή» δεν ήταν μόνον η μέθοδος της Δεξι-
άς ως πολιτικής διακυβέρνησης στη χώρα μας για να 
επιβιώσει η ίδια η Δεξιά, κατά την μεταπολεμική περί-
οδο. Η «αντιπαροχή» ως πολιτικο-διοικητική οικιστική 
μέθοδος καταστρέφει την Βούλα και κανείς μα κανείς 
δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό το καταστροφικό έργο. Ας 
σημειώσω ακόμη δυο-τρεις εμπειρικές παρατηρήσεις. 
Και αυτές είναι οι εξής: Στη θέση των μονοκατοικιών 
που κατεδαφίζονται δεν οικοδομούνται κτήρια, τα 
οποία θα ήταν «φιλικά προς το περιβάλλον» όπως λένε 
οι σύγχρονοι περιβαλλοντολόγοι, αλλά ανυψώνονται 
φαραωνικού τύπου κτίσματα. Οπότε έχουμε πάνω στο 
τραπέζι των πολιτικο-θεωρητικών διαβουλεύσεων ένα 
επιπλέον ζήτημα προς εξέταση. Γιατί επί όλων σχεδόν 

των δρόμων της Βούλας ενώνονται στην εργοδοτική 
επιχείρηση επιμέρους εκτάσεις και μετατρέπονται σε 
οικοδομικά κέντρα στα οποία θα εγκατασταθεί τελικά 
ο άνθρωπος που θα έλθει να ζήσει εδώ «όπως ζει στο 
Ντουμπάι»!

Σε θεωρητικο-πολιτικό επίπεδο, με άλλα λόγια, θέλω να 
τονίσω το εξής: Η Βούλα από αστική περιοχή κατοικίας 
που «κατασκευάσθηκε» κατά τις μεταπολεμικές δεκα-
ετίες δεν υπάρχει. Με πολιτικό όχημα και μέθοδο την 
«αντιπαροχή» η Βούλα καταστράφηκε κατά την τελευ-
ταία πενταετία (2016-2021). Και η καταστροφή αυτή θα 
συνεχισθεί και κατά τις επόμενες δεκαετίες του εικο-
στού πρώτου αιώνα. Εν κατακλείδι, θέλω να θέσω ένα 
ερώτημα προς το «αόρατο πολιτικό υποκείμενο» (δηλ. 
προς τις διοικητικές αρχές του ελληνικού κράτους) 
και το ερώτημα δεν διατυπώνεται με τις περιγραφικές 
λέξεις: Ποιος κατέστρεψε την Βούλα ως τόπο κατοικίας; 
Διατυπώνω με εντελώς διαφορετικούς λεκτικούς και 
νοηματικούς όρους: Δανείζομαι τον όρο από το βιβλίο 
«Η Αθήνα ξένη στον εαυτό της». Το έγραψε ο καταξιωμέ-
νος και κορυφαίος πολεοδόμος στη διεθνή βιβλιογρα-
φία Γιάννης Τσιώμης και θέτω το ερώτημα: Πώς, γιατί 
και ποιοι κατέστρεψαν την Βούλα ως τόπο κατοικίας, ως 
«χώρο δημιουργίας»; Πώς και γιατί και ποιοι «έπνιξαν» 
ένα οικιστικό νήπιο (ένα αστικό παιδί) στα δίχτυα της 
καπιταλιστικής οικονομίας; Αυτό το νήπιο και αυτό το 
παιδί ήταν κάποτε η Βούλα. Οι οικιστικοί σχεδιαστές και 
μαζί τους η πολιτική εξουσία αποκομίζουν τερατώδη 
κέρδη από την δράση της «αντιπαροχής» στην ευρύτερη 
περιοχή μας.

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής Πολιτικής Φιλοσο-
φίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

του Θεόδωρου Γεωργίου*

Το τέλος της Βούλας ως πόλης

ΒΙΒΛΙΟ 
Η φιλοσοφία του Χάμπερμας για όλους

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας είναι ένας από τους σημαντικότερους 
και πιο παραγωγικούς πνευματικούς ανθρώπους της εποχής 
μας. Μπορεί τα πορίσματα και το ίχνος που άφησε η λεγόμενη 
«Σχολή της Φρανκφούρτης», με την οποία ο Χάμπερμας είναι 
άρρηκτα δεμένος, να αφορούν έναν πολύ κλειστό κύκλο διανο-
ητών και καθηγητών, ωστόσο ο ίδιος κατόρθωσε με τις πρω-
τότυπες συλλήψεις του να διαπεράσει το τείχος που χωρίζει 
συνήθως τους φιλοσόφους από τους απλούς πολίτες. Η έννοια 
της «δημόσιας σφαίρας» για παράδειγμα που επεξεργάστηκε, 
καθόρισε τη συζήτηση σε πολλά επιστημονικά πεδία και παρα-
μένει μια εξαιρετική ιδέα. 

Ο Θεόδωρος Γεωργίου υπήρξε μαθητής του Χάμπερμας από τα 
φοιτητικά του χρόνια το 1979 και εκτός από ακαδημαϊκές, ανέ-
πτυξε και φιλικές σχέσεις με τον φιλόσοφο. Ως απόσταγμα 40 
ετών διαλόγου με τον πνευματικό αυτό ογκόλιθο, ο Θεόδωρος 
Γεωργίου κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Σάκκουλα 
ένα μικρό βιβλίο με τίτλο Ο Jürgen Habermas και το πνεύμα της 

εποχής μας, το οποίο εκτός από μια συνοπτική εισαγωγή στη 
φιλοσοφία του Χάμπερμας, καταγράφει και την προσωπική 
σχέση του συγγραφέα - μαθητή με τον δάσκαλο, η οποία στις 4 
δεκαετίες που μεσολαβούν διαμορφώνεται σε έναν πιο διεισδυ-
τικό διάλογο που αφορά τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα 
και όχι κάποιες αφηρημένες ιδέες. Πρόκειται αναμφισβήτητα 
για μια συγγραφική πρωτοτυπία, που συνδυάζει αρκετά ισορρο-
πημένα αφενός το φιλοσοφικό ιδίωμα με την αναγκαία ορολογία 
που απαιτεί μια σχετική εξοικείωση και αφετέρου τη βιωματική 
αφήγηση εν είδει ημερολογίου που φανερώνει την ανθρώπινη 
καθημερινή πλευρά της φιλοσοφικής σκέψης.
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Μια πλούσια ειδησεογραφι-
κά χρονιά ήταν το 2021 με 
σημαντικά θέματα για το Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
και τους κατοίκους του. Ήταν η 
χρονιά που ξεκίνησαν τα μεγά-
λα έργα για τον εκσυγχρονισμό 
της μαρίνας Βουλιαγμένης και 
της ανάπλασης του πρώην 
κάμπινγκ Βούλας. Ζητήματα 

όπως η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, το Project Voula απασχόλησαν και 
θα απασχολήσουν και το νέο έτος τη διοίκηση του Δήμου. Φυσικά, ήταν η χρονιά που ο 
Δήμος των 3Β δοκίμασε τις αντοχές του απέναντι στη «μητέρα φύση», καθώς οι κακοκαιρίες 
«Μήδεια» και «Μπάλλος» επισκέφτηκαν την περιοχή. Ο «Δημοσιογράφος» σας θυμίζει τις 
σημαντικότερες ειδήσεις του 2021 που σε λίγα 24ωρα θα αποτελεί παρελθόν.

Ιανουάριος 
Η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί και κάπως έτσι ο Δήμος υποδέχτηκε το 2021 με ένα 
φαντασμαγορικό υπερθέαμα πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών που κάλυψαν τον ουρανό 
της πόλης. Το Πράσινο Ταμείο με απόφασή του ενέκρινε το αίτημα χρηματοδότησης του 
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου 3Β. Ηλιακά φωτιστικά εγκα-
τέστησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην οδό Πειραιώς στα Δικηγορικά Βούλας.

Φεβρουάριος
Με δύο χρυσά και δύο ασημένια βραβεία τιμήθηκε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης στα Best City Awards. Μια υπεραιωνόβια ελιά, άνω των 500 ετών, βρήκε στα χώματα 
της Βουλιαγμένης το νέο της σπίτι για να ριζώσει και να καρποφορήσει ξανά. Απόφαση 
ορόσημο για τη φυσιογνωμία της Βούλας έλαβε τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου το Δημοτικό 
Συμβούλιο καθώς η δημοτική αρχή εισηγήθηκε τη μείωση του συντελεστή δόμησης στα 
αδόμητα σήμερα οικοδομικά τετράγωνα της συνοικίας «Εξοχή». Χαραγμένη στο μυαλό 
όλων των κατοίκων του Δήμου θα μείνει η 16η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα που η περιοχή 
υποδέχτηκε την κακοκαιρία «Μήδεια» και ντύθηκε στα λευκά.

Μάρτιος
Μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις προετοίμασε ο Δήμος με αφορμή την επέτειο των 
200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Ανακοίνωση που υπογραμμίζει τις πάγιες 
θέσεις του Δήμου για την εκκλησιαστική περιουσία περί μη αξιοποίησής της στη Βου-
λιαγμένη εξέδωσε η δημοτική αρχή ως απάντηση στις προσκλήσεις της Εκκλησιαστικής 
Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών στις 9 Μαρτίου. Ακαριαία και εμπεριστατωμένη ήταν 
η αντίδραση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην κίνηση του επενδυτικού κεφα-
λαίου που αγόρασε από το Ίδρυμα Μπενάκη τα 71 στρέμματα στην περιοχή Νέα Κάλυμνος 
της Βούλας.

Απρίλιος
Το πρόγραμμα «Διαλογή στην Πηγή - Κερδίζω όσο Διαχωρίζω» που εφαρμόζεται από το 
2019 στα Πηγαδάκια Βούλας επεκτείνεται και στην περιοχή του Διλόφου Βάρης. Ο Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος ανακοίνωσε ότι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής ήδη ξεκίνησε την 
επέκταση του δικτύου της στη Βουλιαγμένη. Οι πρώτες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της 
νέας Astir Marina στη Βουλιαγμένη δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ημερίδα του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης και της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων για το 1821.

Μάιος
Η δημοτική αρχή παρουσίασε στους κατοίκους της πόλης τα 24 έργα που προωθεί προς 
υλοποίηση μέσω του προγράμματος «Αντ. Τρίτσης». Παραδόθηκε τη Δευτέρα 17 Μαΐου 
προς χρήση η πλατεία Νυμφών στο κέντρο της Βουλιαγμένης. Πρωτοπόρος σε ό,τι αφορά 
την υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης είναι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς 
εγκατέστησε δέκα διπλούς σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ιούνιος
Με το Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας για την «καλή διακυβέρνηση» βραβεύτηκε ο Δήμος 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 23 Ιουνίου. Ακόμη μια χρονιά επιτυχιών κατέγραψαν οι Inventors, η ομάδα 
φαινόμενο εκπαιδευτικής ρομποτικής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας. Μετά από 
32 μήνες έναρξης των εργασιών διάστημα της διευθέτησης του ρέματος του Κόρμπι, η 
ανάδοχος εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ και η Περιφέρεια Αττικής πήραν «διαζύγιο». 

Ιούλιος
Σε έναν ριζικό «ανασχηματισμό» προχώρησε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αφού 22 μήνες 
μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, αντικατέστησε το σύνολο 
των αντιδημάρχων της πόλης. Την Τετάρτη 21 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 
να επανεπιβάλει ρυμοτομική απαλλοτρίωση σε ακίνητα που φέρεται να κατέχει η Εκκλη-
σία της Ελλάδος έκτασης 288 στρεμμάτων τα οποία μέχρι σήμερα παραμένουν αδόμητα. 
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή «Εξοχή» στη Βούλα στις 11 Ιουλίου.

Αύγουστος
Σάρκα και οστά παίρνει η ανάπλαση του πρώην κάμπινγκ Βούλας. Ύστερα από αναμονή 
δύο ετών, το έργο ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022. Αυξημένες διασφαλί-
σεις περιβαλλοντικής προστασίας πέτυχε να αποτυπώσει η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Υμηττού και συγκεκριμένα 
για τα 124 στρέμματα στη Βούλα. Στην απελευθέρωση της λεωφόρου Βασιλέως Παύλου 
από τις παράνομες διαμορφώσεις κατοίκων που οριοθετούσαν ακόμη και με μπάρες 
θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων τους, προχώρησε ο Δήμος.

Σεπτέμβριος
Δημοτικό πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων γατών ανακοίνωσε ο Δήμος, προκειμένου 
να ελέγξει τον αυξανόμενο αριθμό γατών. Στις 6 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε η κατασκευή 
νέας πλατείας στα Πηγαδάκια Βούλας.Άρχισε και στον Δήμο 3Β η απογραφή κατοικιών και 
πληθυσμού για το 2021.

Οκτώβριος
Τη δεύτερη θέση στα βραβεία Civitas Awards 2021 για τις δράσεις που υλοποιεί στο πλαί-
σιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και του στόχου για τη μετάβαση ως το 2030 
και επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας το 2050 απέσπασε ο Δήμος. Μετά την παρου-
σίαση της ανάπλασης του κέντρου της Βούλας, η δημοτική αρχή πέρασε από διαβούλευση 
νέες μελέτες όπως η παρέμβαση στην παραλιακή οδό του Καβουρίου (Ακτής και Ηλίου) 
και την ανακατασκευή του Αλιευτικού Καταφυγίου της Βάρκιζας.

Νοέμβριος
Την αναστολή λειτουργίας της Λίμνης Βουλιαγμένης από τις αρχές Νοεμβρίου έως τον 
Φεβρουάριο λόγω εργασιών κατεδάφισης ανακοίνωσε ο Δήμαρχος. Συνέντευξη Τύπου 
παραχώρησε ο Δήμαρχος αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό «πακέτο» πρωτοβουλιών και 
έργων σε όλα τα επίπεδα. Ο προϋπολογισμός του 2022 υπερψηφίστηκε την 1η Νοεμβρίου 
2021 από το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνοντας πρωτιά στην Αττική σε χρόνο έγκρισης.

Ανασκόπηση 
Το 2021 μέσα από τα ρεπορτάζ του Δημοσιογράφου

Το φως των Χριστουγέννων, η προσμονή της 
νέας χρονιάς, είναι η αυγή που περιμένουμε 
να ξημερώσει φέρνοντας τα χαρμόσυνα νέα 
για ένα έτος με υγεία, προσωπική ανάπτυξη, 
ευημερία και αγάπη. Καλότυχο το 2022!

Έλενα Μανιάτη
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Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος

Ολοταχώς
για τις

μετακινήσεις
του μέλλοντος

Το παράδειγμα 
των 3Β 

σε ελληνο-
κυπριακό 

αυτοδιοικητικό 
συνέδριο 

για τη βιώσιμη 
αστική 

κινητικότητα

Τα σημαντικά επιτεύγματα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας είχε την ευκαιρία 
να αναδείξει o Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά την συμ-
μετοχή του στο 1ο Συνέδριο του Δικτύου CIVINET Greece-Cyprus 
στην Ελλάδα, το οποίο έλαβε χώρα στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2021 
στο ΟΤΕ Academy, όπου ανέπτυξε το θέμα «η ελληνική κοινωνία 
απέναντι στην πρόκληση της βιώσιμης κινητικότητας με ορίζοντα 
το 2030». Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος συμμετείχε στις εργασίες του 
συνεδρίου τόσο ως Αντιπρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής του 
CIVITAS και ιδρυτικό μέλος του δικτύου CIVINET Greece-Cyprus 
αλλά και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Εξοικονό-
μησης Ενέργειας και εκπρόσωπος του Προέδρου της ΠΕΔΑ. 

Ο Δήμαρχος κατά τον χαιρετισμό του παρουσίασε συνοπτικά τις 
σημαντικές πρωτιές που έχει καταγράψει ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τις 
οποίες ανέλυσε ενδεικτικά: Το σύστημα κοινόχρηστων συμβατικών 
ποδηλάτων, το σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων που 
θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2022, το σημείο φόρτισης ιδι-
όκτητων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων 
μικροκινητικότητας, το σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτοκι-
νήτων και το δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Κατά το 
συντονισμό του πάνελ των CIVITAS Projects, ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος εντυπωσίασε τους παρευρισκομένους με το βάθος της γνώ-
σης του για τα θέματα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τις 
διεθνείς καλές πρακτικές. Συγκεκριμένα, όταν κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων, εκπρόσωπος του Δήμου Χίου ζήτησε την άποψη του 

ομιλητή για το κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα Ψαρά και 
τις Οινούσσες ένα σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
το οποίο θα μπορούσε να καλύψει τη χαμηλή ζήτηση του χειμώνα 
και την πιο υψηλή ζήτηση του καλοκαιριού, ο Δήμαρχος φάνηκε 
περισσότερο διαβασμένος από τον παρουσιαστή και χρησιμοποιώ-
ντας το παράδειγμα του Δήμου Τήλου, παρουσίασε δύο επιτυχημένα 
μοντέλα λειτουργίας από την εμπειρία του στο Δήμο, δείχνοντας 
προς τη κατεύθυνση προς την οποία θα έπρεπε να κινηθεί το νησί. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πολιτική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Political Advisory Committee) του CIVITAS στην οποία ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος έχει τη θέση αντιπροέδρου, είναι ένα 11μελές όργα-
νο που δρα συμβουλευτικά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη 
Διεύθυνση Μεταφορών για θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

ΣΠΑΥ 
Ασπίδα προστασίας του Υμηττού

Επανεξέλεξε ως πρόεδρο για δεύτερη 
συνεχόμενη θητεία τον Δήμαρχο Ελληνι-
κού Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμητ-
τού (ΣΠΑΥ) που συνεδρίασε την Τρίτη 7 
Δεκεμβρίου. Όλοι οι Δήμαρχοι -συμπερι-
λαμβανομένου και του Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλου- που συμμετείχαν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο εξήραν το έργο του προέδρου 
και δήλωσαν τη μεγάλη ικανοποίησή τους 
για όλα όσα έχουν γίνει αυτά τα δύο χρό-
νια και για το γεγονός ότι ο ΣΠΑΥ πρωτα-
γωνιστεί πανελλαδικά για τις σημαντικές 
πρωτοβουλίες του. Κατά κοινή ομολογία 
των Δημάρχων και των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, ο Σύνδεσμος πραγμα-
τοποίησε μια σειρά πολύτιμων παρεμβά-
σεων και ο Υμηττός έμεινε σχεδόν αλώβη-
τος μέσα από δύο εξαιρετικά απαιτητικές 
αντιπυρικές περιόδους με οργάνωση, 

προγραμματισμό και έργα ουσίας που 
θωράκισαν το βουνό στο σύνολό του.

Μαζί με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυ-
ρούπολης, στην Εκτελεστική Επιτροπή 
του ΣΠΑΥ ως νέος αντιπρόεδρος εκλέ-
χτηκε ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλειος 
Θώδας, ως γραμματέας ο αντιδήμαρχος 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κρω-
πίας Θεόδωρος Γρίβας με αναπληρω-
ματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο 
Ηλιούπολης Χρήστο Καλαρρύτη, ενώ 

ανάμεσα στα μέλη του ΣΠΑΥ βρίσκονται 
και δύο αιρετοί του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. Πρόκειται για την αντιδή-
μαρχο Πολιτικής Προστασίας Δήμητρα 
Σουτόγλου και τον Παναγιώτη Σωτηρό-
πουλο, εντεταλμένο σύμβουλο τεχνικών 
συνεργείων.

Αξίζει να τονιστεί ότι ο Δήμος Γλυφά-
δας έπειτα από απόφαση του Δημάρ-
χου Γιώργου Παπανικολάου ανακοίνω-
σε την αποχώρησή του από τον ΣΠΑΥ 

και την προσπάθεια που επιχειρούν οι 
Δήμοι για την προστασία του Υμηττού. 
Αναμφισβήτητα είναι μια κίνηση που 
απομονώνει την Γλυφάδα από τους υπό-
λοιπους Δήμους. Σε κάθε περίπτωση, ο 
ΣΠΑΥ συνεχίζει ενωμένος το μεγάλο του 
έργο στον Υμηττό που με την είσοδο του 
Δήμου Αθηναίων διευρύνει τον ρόλο και 
το έργο του, ενώ μέσα στο 2022 θα απο-
τελέσει μοντέλο λειτουργίας για τη δημι-
ουργία αντίστοιχων Συνδέσμων Δήμων 
σε όλη τη χώρα.

Επανεκλογή του Γιάννη 
Κωνσταντάτου στο 
τιμόνι, αποχώρηση 
του Δήμου Γλυφάδας 
από τον Σύνδεσμο
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Τα πιο ζεστά Χριστούγεννα στην πόλη

Ήταν από τις πιο ζεστές και καλοστημένες οι φετινές 
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης οι φετινές. Αφενός η περσινή απου-
σία οποιασδήποτε γιορτινής κοινωνικότητας, αφετέ-
ρου η συσσωρευμένη πλέον εμπειρία στο δυναμικό 
του ΟΑΠΠΑ, φαίνεται ότι συντέλεσαν ώστε το γιορτι-
νό κλίμα για μικρούς και μεγάλους να γίνει ιδιαίτερα 
αισθητό. 

Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, στην καθιερωμένη εκδήλωση φωταγώ-
γησης των χριστουγεννιάτικων δέντρων σε Βάρη, Βάρ-
κιζα, Βούλα και Βουλιαγμένη, έδωσε από την πλατεία 
Ιμίων της Βούλας το «σήμα» για την έναρξη των εκδη-
λώσεων. Πλάι του όπως πάντα έδωσαν ευχές οι εκπρό-
σωποι των τριών κοινοτήτων του Δήμου: Η πρόεδρος 
της Βάρης Ασπασία Αντωνίου, η εκπρόσωπος της Βού-
λας Άρετεμις Σαχατζιάν και ο πρόεδρος της Βουλιαγμέ-
νης, Γιώργος Κοκολέτσος. Με τη βοήθεια ενός από τα 
πολλά παιδιά που βρίσκονταν για να γιορτάσουν στην 
πλατεία ο Δήμαρχος έδωσε την αντίστροφη μέτρηση 
για το άναμμα των δέντρων, ενώ ο ουρανός της πλατεί-
ας για πολλά λεπτά μετά φωτίστηκε από εντυπωσιακά 
πυροτεχνήματα. Το εντυπωσιακό συγκρότημα της Τίνας 
Αλεξοπούλου εν συνεχεία έδωσε ρυθμό σε μια υπαίθρια 
συναυλία που κράτησε τους παρευρισκόμενους μέχρι 
αργά, ενώ όπως πάντα οι επαγγελματίες της πλατείας 
προσέφεραν κεράσματα.

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου εγκαινιάστηκε το πρω-
τότυπο νέο «χριστουγεννιάτικο χωριό» της Βούλας 
στο πάρκο πάνω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. 
Σπιτάκια με εκπλήξεις και δραστηριότητες περιμένουν 
τα παιδιά, ενώ ξωτικά και ξυλοπόδαροι κυκλοφορούν 
ελεύθερα για να βγουν φωτογραφίες. Στα εγκαίνια ένα 
παιδικό συγκρότημα με κιθάρες «έκλεψε» την παράστα-
ση ερμηνεύοντας κάλαντα, ενώ τη σκηνή κατέλαβε έπει-
τα ένας από τους πιο θεατρικούς μάγους. Το πρωί της 
Κυριακής 19 Δεκεμβρίου στο χώρο του χωριού πραγ-
ματοποιήθηκε η πρωτότυπη γιορτή των βρεφονηπια-
κών σταθμών του Δήμου, ενώ για το διήμερο 22 και 23 
Δεκεμβρίου ήταν προγραμματισμένη η γιορτή των νηπι-
αγωγείων της πόλης. Στο χώρο διαθέτει τα χειροποίητα 
και όχι μόνο προϊόντα του για την οικονομική στήριξη 
του και ο Σύλλογος Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας. Το χωριό 
θα λειτουργεί καθημερινά τις απογευματινές ώρες ως 
την παραμονή πρωτοχρονιάς. 

Παράλληλα, τρεις αξιόλογες παιδικές παραστάσεις 
διοργανώθηκαν από τον Δήμο, δίνοντας άλλο «χρώμα» 
και προσφέροντας σε παιδιά και γονείς μια όμορφη 
καλλιτεχνική εμπειρία. Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου στο 
Δημοτικό Θέατρο της Βάρης) ανέβηκε η παράσταση με 
τίτλο «Μίλα και Σουτ» από την ομάδα Κοπέρνικος, το 
Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Ιωνία της Βούλας 
η ομάδα Τόπι παρουσίασε τον δικό της «Καρυοθραύ-
στη», ενώ την επομένη, Κυριακή 19 Δεκεμβρίου η αίθου-
σα Ιωνία φιλοξένησε τη μουσικοθεατρική παραγωγή με 

του Αθηναϊκού Θιάσου Σκιών με τίτλο «Αβάντι Μαέστρο 
Χριστούγεννα». 

Την παραμονή των χριστουγέννων, από τις 4 μ.μ. τα 
παιδιά του Λαογραφικού Ομίλου «Μαντηλάκι» Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης προγραμματίζεται να τραγου-
δήσουν στο δρόμο και στην πλατεία Ιμίων τα παραδο-
σιακά κάλαντα της Μακεδονίας με συνοδεία ζωντανής 
μουσικής.
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Ένωση Κρητών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Συζητώντας για τον Σασμό και την κρητική ταυτότητα

Πλευρές της 
καθημερινότητας 
στην Κρήτη είναι 

ζητούμενο 
να μπουν στο 

«χρονοντούλαπο» 
παρά να τονίζονται 

ως διατηρητέα 
στοιχεία 

της τοπικής 
ιδιαιτερότητας

Τι κρατάμε, τι απορρίπτουμε και τι προβάλλουμε σήμερα από τα στοι-
χεία του λαϊκού πολιτισμού και των τοπικών παραδόσεων που μας 
κληροδότησαν οι πρόγονοι; Το δύσκολο αυτό ζήτημα που περιπλέκε-
ται από τη συνηθισμένη νοσταλγία για τις ιδιαίτερες πατρίδες και τη 
γενικευμένη εξιδανίκευση του παρελθόντος ήρθε στην επικαιρότητα 
με την τηλεοπτική σειρά του Άλφα «Σασμός», η οποία βασίστηκε στο 
ομώνυμο μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη (κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Μίνωας). Η Ένωση Κρητών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
διοργάνωσε στις 3 Δεκεμβρίου στη Βούλα μια εκδήλωση παρουσίασης 
της ενδιαφέρουσας αυτής ιστορίας, με καλεσμένους τον ίδιο τον συγ-
γραφέα και μία εκ των πρωταγωνιστών της τηλεοπτικής σειράς, την 
ηθοποιό Μαρία Τζομπανάκη η οποία έχει οριστεί και πρέσβειρα του 
κρητικού πολιτισμού από την Περιφέρεια Κρήτης. 

Η λέξη «σασμός» απαντάται γραπτή ήδη στον Ερωτόκριτο των αρχών 
του 17ου αιώνα και σημαίνει συμβιβασμός. Χρησιμοποιούταν μέχρι 
πρόσφατα στην Κρήτη για να σηματοδοτήσει την ειρηνική διευθέτηση 
μιας βεντέτας. Η τηλεοπτική σειρά έχει ως σκηνικό τη σύγχρονη Κρήτη. 
Η πλοκή στο πρώτο επεισόδιο το οποίο προβλήθηκε τον Σεπτέμβριο 
του 2021 ξεκινά με την ανάμνηση μιας δολοφονίας λόγω βεντέτας. Οι 
εμπλεκόμενες οικογένειες χρόνια μετά το φονικό επεισόδιο καλούνται 
να διαχειριστούν τις μεταξύ τους σχέσεις στο φως των νέων γενεών 
που έχουν νέες ανάγκες. Ο συγγραφέας που συμμετείχε αρχικά στο 
σχεδιασμό του σεναρίου είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην 
εκδήλωση, ότι στον βασικό πυρήνα της ιστορίας η τηλεοπτική μετα-
φορά προσέθεσε πολλά επεισόδια εμπλουτίζοντας την πλοκή προκει-
μένου να καλυφθεί η μεγάλη έκταση που απαιτούσε η αφήγηση στην 
οθόνη. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι ο σκελετός της ιστορίας παραμένει 
αναλλοίωτος. 

Επιδότηση από το ΕΚΟΜΕ
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση και συγχαίροντας τους διοργανωτές, ο 
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε ένα εξαιρετικά σημαντικό 
σημείο: Το γεγονός ότι η έξοδος από την οικονομική κρίση επέτρεψε 
να επιστρέψουν ποιοτικές παραγωγές μυθοπλασίας στην ελληνική 
τηλεόραση. Και πράγματι, η σύμπτωση της παράλληλης προβολής 
νέων ακριβών παραγωγών είναι αξιοσημείωτη και βέβαια έχει ήδη 
επιβραβευθεί από το κοινό: Τα 3 από τα 7 κανάλια πανελλαδικής εμβέ-
λειας Άλφα, Αντένα και Μέγκα κυριαρχούν στην τηλεθέαση της prime 
time ζώνης φέτος με τον «Σασμό», τις «Άγριες Μέλισσες» και τη «Γη 
της ελιάς» αντίστοιχα. 

Βασική συνθήκη που επέτρεψε τη δημιουργία των σειρών αυτών ήταν 
η κρατική ενίσχυση από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ). Νόμος που ψηφίστηκε το 
2017 και δημιούργησε το θεσμικό πλαίσιο «για την 
ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων 
στην Ελλάδα» αποτύπωσε τη βούληση της πολιτείας 
να επιδοτήσει ελληνικές πρωτότυπες κινηματογραφι-
κές και τηλεοπτικές παραγωγές, μετά από μια δεκαετία 
κυριαρχίας των ριάλιτι παιχνιδιών και των ξένων σει-
ρών και ιδεών στη μικρή οθόνη. Το ΕΚΟΜΕ επιδοτεί 
περίπου το 40% του κόστους κάθε επεισοδίου, κάτι 
που απελευθέρωσε τους προϋπολογισμούς των κανα-
λιών – εξ ου και βλέπουμε ακριβά εξωτερικά γυρίσμα-
τα στην ελληνική επαρχία με ποιοτικούς ηθοποιούς. 

Στερεότυπα ως φολκλόρ
Η φιλόξενη εκδήλωση της Ένωσης Κρητών στη Βούλα 

ξεκίνησε με παραδοσιακούς χορούς από τα μέλη του Συλλόγου και 
τελείωσε με κέρασμα κρητικών μεζέδων και βέβαια ρακής. Τη συζή-
τηση με τον συγγραφέα, την ηθοποιό και το κοινό συντόνισε η δημο-
σιογράφος Βαρβάρα Βιντζηλαίου Καραλή. Γεγονός είναι ότι η βραδιά 
κινήθηκε σε ρυθμούς δημοσίων σχέσεων, παρόλο που το βιβλίο του 
Σπύρου Πετρουλάκη και φυσικά η σειρά που εκτόξευσε την απήχηση 
της ιστορίας του θέτουν πολύ σοβαρά κοινωνικά ζητήματα που δεν 
θα έπρεπε να προσπερνώνται με ευκολία. 

Είναι αλήθεια ότι στον «Σασμό» η βεντέτα, αυτό το βάρβαρο μεσαι-
ωνικό κατάλοιπο της αυτοδικίας που κόστισε τη ζωή σε εκατοντά-
δες ανθρώπους μέχρι πρόσφατα, αντιμετωπίζεται επικριτικά, από 
την πλευρά της αναγκαίας συμφιλίωσης. Ωστόσο, άλλες πλευρές 
του κρητικού πολιτισμού όπως προβάλλεται με το περιτύλιγμα του 
φολκλόρ και της παράδοσης, στο φως της σημερινής ανάπτυξης των 
ανθρώπινων σχέσεων και αντιλήψεων, μπορούν να χαρακτηριστούν 
οπισθοδρομικές, αντιδραστικές και αυτοκαταστροφικές. Αρχικά, τα 
έμφυλα στερεότυπα και ο δεσποτικός ρόλος του πατέρα - πατριάρχη 
στην οικογένεια διαπερνούν κάθε επεισόδιο της σειράς: Το μοτίβο 
των ρόλων είναι άντρας κουβαλητής, εκπρόσωπος της οικογένειας 
και υπεύθυνος για το εισόδημά της από τη μία μεριά και γυναίκα 
στήριγμα του σπιτιού και υπεύθυνη της ανατροφής των παιδιών από 
την άλλη. Οι άντρες βρίσκονται στο προσκήνιο της δράσης και των 
συγκρούσεων, οι γυναίκες παραμένουν στο παρασκήνιο που κινούν 
τα νήματα. Το τελευταίο επουδενί δεν συνιστά «μητριαρχία» όπως 
ακούστηκε στην εκδήλωση. Όμως και άλλες πλευρές της καθημερινό-
τητας στην Κρήτη –και ευρύτερα στην ελληνική επαρχία– είναι ζητού-
μενο να απομονωθούν και να μπουν στο «χρονοντούλαπο» παρά να 
τονίζονται ως διατηρητέα στοιχεία της τοπικής ιδιαιτερότητας: Η 
οπλοκατοχή, ο αλκοολισμός, η επικίνδυνη οδήγηση, η προτεραιότη-
τα των άγραφων νόμων και της τιμής έναντι των νόμων που θεσπί-
ζει η οργανωμένη κοινωνία, συνιστούν στοιχεία ταυτότητας για τα 
οποία κάποιοι (και πάντως όχι η πλειοψηφία των Κρητικών) είναι 
περήφανοι σήμερα και η μυθοπλασία με θέμα την Κρήτη μάλλον τα 
ενισχύει. Η κρητική ταυτότητα χρειάζεται συνολική επαναδιαπραγ-
μάτευση και ο «Σασμός» δεν το τολμά. 

Η Μαρία Τζομπανάκη, η Καλλιόπη του Σασμού, μίλησε στη Βούλα 
για το ρόλο της και πώς τον βιώνει

Ο συγγραφέας του βιβλίου 
δεν έδωσε ...σπόιλερ αλλά 
διαβεβαίωσε ότι ο σκελετός της 
ιστορίας του διατηρείται στη 
σειρά
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Λύκειο Βουλιαγμένης 
Λογοτεχνικό ταξίδι στον κόσμο του Τάκη Σινόπουλου

Μια πολύπλευρη 
επαφή 
με το 
μυθοπλαστικό 
φαινόμενο
ως σχολική 
δραστηριότητα
που ξεφεύγει 
από το 
εξεταστικό 
πλαίσιο

Συγκεντρώνονται κάθε Τρίτη μεσημέρι, μετά 
το κουδούνι του σχολάσματος, γύρω από το 
μεγάλο τραπέζι της σχολικής βιβλιοθήκης. 
Ανάμεσα σε πειράγματα, χυμούς, βιβλία, 
ανοιχτά λάπτοπ και πληθωρικές σημειώσεις, 
17 αγόρια και κορίτσια από την Α’ και τη Β’ 
τάξη του Λυκείου Βουλιαγμένης, που συγκρο-
τούν τη Λογοτεχνική Ομάδα του σχολείου, 
συντονίζουν το μεγάλο τους ταξίδι στην 
ανταριασμένη θάλασσα της σύγχρονης ελλη-
νικής ποίησης. Ένα ταξίδι που φέτος ξεκίνησε 
με μια αντισυμβατική επιλογή: Τον ελάσσονα 
και σκοτεινό σύμφωνα με πολλούς ποιητή 
της μεταπολεμικής γενιάς, Τάκη Σινόπουλο. 
Όπως εξηγούν η διευθύντρια του σχολείου 
Νίκη Μανώλη και η φιλόλογος Μαρία Δημη-
τροπούλου, υπεύθυνες για τη Λογοτεχνική 
Ομάδα, η επιλογή του ποιητή προέκυψε μετά 
την επαφή του σχολείου με το Λύκειο στα 
Τρόπαια Γορτυνίας, ένα χωριό με το οποίο 
συνδέθηκε ο Τάκης Σινόπουλος. Τα δύο σχο-
λεία ερευνούν παράλληλα το έργο και τη ζωή 
του ποιητή και οι μαθητές της Βουλιαγμένης 
τον Μάρτιο προγραμματίζουν εκπαιδευτική 
εκδρομή στα Τρόπαια προκειμένου να γνω-
ρίσουν τον τόπο, να μάθουν περισσότερα 
για τον βίο του ποιητή και να συνεργαστούν 
διά ζώσης με τους συμμαθητές τους από την 
Πελοπόννησο στα κοινά τους σχέδια. 

Διότι για την Ομάδα της Βουλιαγμένης τα 
ποιητικά κείμενα είναι μόνο η αρχή μιας 
πολύπλευρης ενασχόλησης με το λογοτεχνι-
κό φαινόμενο. Με την παιδαγωγική μέθοδο 
του project, οι μαθητές και μαθήτριες έχουν 
αναλάβει ένα σύνολο εργασιών που ξεκινούν 
από και δεν περιορίζονται στους στίχους του 
Σινόπουλου. Μια υποομάδα έχει αναλάβει τη 
σύνταξη ενός χρονολογίου εργοβιογραφίας. 
Άλλη ομάδα προετοιμάζει την επίσκεψη στη 
Βουλιαγμένη των μαθητών από τα Τρόπαια 
με σχετικά παιχνίδια και αναμνηστικά. Οι 
περισσότερο εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές 
εφαρμογές σχεδιάζουν την ιστοσελίδα που 
θα φιλοξενήσει όλη τη δραστηριότητα. Και 
πάνω από όλα, η ομάδα σχεδιάζει την έκδο-

ση ενός βιβλίου που θα περιέχει όλο το ταξί-
δι γνώσης που θα έχει διανυθεί μέχρι τότε. Η 
παρουσίαση του βιβλίου στην τοπική κοινω-
νία βρίσκεται επίσης στη λίστα των δραστη-
ριοτήτων και ήδη σχεδιάζονται σελιδοδείκτες 
και αναμνηστικά αυτοκόλλητα. Οι μαθητές 
συναντήθηκαν μάλιστα με τον εκπρόσωπο 
ενός εκδοτικού οίκου και έμαθαν τις εκτυ-
πωτικές λεπτομέρειες και τις δυνατότητες 
που έχουν για να δώσουν στο βιβλίο που 
ετοιμάζουν την καλύτερη μορφή. Στις αρχές 
Δεκεμβρίου η ομάδα επισκέφτηκε την Αμερι-
κανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα 
στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, όπου φυλάσσεται 
το αρχείο του ποιητή Τάκη Σινόπουλου. Οι 
μαθητές περιεργάστηκαν προσωπικά αντικεί-
μενα, διάβασαν χειρόγραφα και έμαθαν από 
τους ιστορικούς και μελετητές του αρχείου 
λεπτομέρειες που δεν θα έβρισκαν σε καμία 
εγκυκλοπαίδεια ή άρθρο. 

«Είναι μια απαισιόδοξη ποίηση, μας προβλη-
ματίζει πώς θα την παρουσιάσουμε στους 
συμμαθητές μας που ίσως περιμένουν κάτι 
διαφορετικό», αναφέρει ένας μέλος της ομά-
δας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. 
«Ναι, έχει καταθλιπτικό ύφος, τον λες απαισι-
όδοξο ποιητή και σκοτεινό, αλλά πιστεύω ότι 
μπορούμε να τον συσχετίσουμε με τα σημε-
ρινά προβλήματα της εποχής μας», συμπλη-
ρώνει άλλη μαθήτρια. «Ίσως μπαίνεις σε ένα 
δυσάρεστο κλίμα, αλλά μπορούμε να κερδί-
σουμε πολλά από την επαφή με ένα σκεπτικό 
μιας μακρινής για μας εποχής», σημειώνει 
τρίτος μαθητής. Και πότε άραγε υπάρχει χρό-
νος για διάβασμα στη Β’ Λυκείου; «Χρόνος δεν 
υπάρχει πολύς για εξωσχολικά βιβλία, αλλά 
εδώ στην ομάδα δεν περιοριζόμαστε στην 
ανάγνωση, τρέχουμε πολλές πρωτοβουλίες 
ταυτόχρονα», έρχεται η απάντηση. 

Πρόκειται για μαθητές και μαθήτριες με 
πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα, που 
αποκλίνουν από το στερεότυπο μιας λογο-
τεχνικής συντροφιάς που σκύβει μοναχικά 
πάνω από τις τυπωμένες σελίδες. Περισσό-

τερο και από την όποια γοητεία μπορεί να 
ασκεί σήμερα η νεοελληνική ποίηση, τους 
θέλγει η χαρά της μαθησιακής δραστηριότη-
τας που φεύγει από το στείρο σχολικό - εξε-
ταστικό πλαίσιο και που τους τραβά έξω από 
την αίθουσα, στον πραγματικό κόσμο και σε 
επαφή με ανθρώπους που έχουν υψηλά ενδι-
αφέροντα και όμορφα πράγματα να μοιρα-
στούν σε μια συζήτηση. Είναι πολύ ευτυχής 
η συγκυρία που υπάρχουν εκπαιδευτικοί στο 
δημόσιο σχολείο να δείχνουν προς αυτό το 
δρόμο, ανοίγοντας όλες τις πόρτες και τις 
δυνατότητες. Κάποιοι και κάποιες από τους 
μαθητές έχουν δοκιμάσει να γράψουν κάτι 
λογοτεχνικό – μια μικρή ιστορία, ένα προ-
σωπικό βίωμα, κάποιους στίχους για τραπ 
τραγούδι. Ξεφυλλίζοντας τον Σινόπουλο 
μια μαθήτρια που δοκίμασε τη γραφή της 
με κάποια ποιήματα, κατανόησε ότι ο στίχος 
μπορεί να αποδεσμευτεί από τους περιορι-
σμούς της ομοιοκαταληξίας και της έμμετρης 
φόρμας. Και, όχι, δεν προορίζονται όλοι για 
φιλόλογοι. Μόλις δύο από τα μέλη της ομά-
δας σκοπεύουν να δοκιμαστούν για τις θεω-
ρητικές σχολές στις πανελλήνιες εξετάσεις, 
γεγονός που κάνει το σύνολο ακόμη πιο ενδι-
αφέρον ως προς τη σύνθεσή του.   

Τελικά ο Σινόπουλος είναι μόνο μια καλή 
αφορμή και η ποίηση στο πλαίσιο της ομάδας 
βρίσκει το νόημά της στον περίφημο ορισμό 
της από τον Ανδρέα Εμπειρίκο ως «ανάπτυξι 
στίλβοντος ποδηλάτου» όπου «οι διάδρομοι 
είναι λευκοί. Τ’ άνθη μιλούν» γιατί «η εκδρο-
μή αυτή δεν έχει τέλος».

Γιώργος Λαουτάρης

Η επίσκεψη στις 2 
Δεκεμβρίου της ομάδας 

στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη 
και η επαφή με το αρχείο 

του ποιητή έδωσε σπάνιες 
πληροφορίες στη συλλογική 

εργασία

Οι συναντήσεις της ομάδας κάθε Τρίτη 
στη σχολική βιβλιοθήκη περιλαμβάνουν 
συζήτηση για την πρόοδο κάθε εργασίας 
και προγραμματισμό για τα επόμενα 
βήματα
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Φως στους σκοτεινούς αιώνες
Η ιστορία της οθωμανικής και φραγκικής κυριαρχίας

Τα πιο «ιερά» κομμάτια της ελληνικής 
ιστορίας, όπως τα χρόνια της οθωμανι-
κής κυριαρχίας και η Επανάσταση, καλύ-
πτονται από ένα παραμορφωτικό πέπλο 
που τοποθέτησε η σχολική προσέγγιση 
της ιστορίας και η εθνική «μυθολογία» 
που αυτή καλλιέργησε. Αυτή η θέση 
αγαπά τις απλουστευτικές διχοτομή-
σεις και αποφεύγει την ερμηνεία των 
αντιφάσεων και της πολυπλοκότητας 
που χαρακτηρίζει τα γεγονότα. Το πιο 
«σκοτεινό» από την άποψη της ύπαρξης 
πηγών κομμάτι της ιστορίας, από την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι 
την έναρξη της εθνικοαπελευθερωτικής 
επανάστασης, συνήθως αντιμετωπίζεται 
με αυτό τον παραμορφωτικό φακό των 
βολικών αντιθέσεων: Σκλαβιά / ελευθε-
ρία, Έλληνας / Τούρκος, χριστιανισμός 
/ ισλαμισμός κ.ο.κ. Η επέτειος των 200 
ετών από την έναρξη ύπαρξης του νεο-
ελληνικού κράτους έδωσε αφορμή για 
τη συγγραφή κάποιων πρωτότυπων και 
σύγχρονων ιστορικών έργων, ένα από 
τα οποία φωτίζει ακριβώς τις αθέατες 
πτυχές των «άγνωστων αιώνων», όπως 
δηλώνεται στον υπότιτλό του. Το Ελλά-
δα 1453-1821 του Βρετανού Ντέιβιντ 
Μπρούερ από τις εκδόσεις Πατάκη έχει 
θέση σε κάθε απροκατάληπτη βιβλιοθή-
κη, ως ευσύνοπτη, πρωτότυπη, διεισδυ-
τική και απομυθοποιητική εργασία που 
βοηθά με τα εργαλεία της αλήθειας την 
εθνική αυτογνωσία. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της 
συγκεντρωτικής αυτής μελέτης των 400 
περίπου σελίδων είναι η ολιστική προ-
σέγγιση του χώρου που καταλάμβανε το 
ελληνικό στοιχείο μετά την καταστροφή 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και πριν 
τη δημιουργία του νεοελληνικού κρά-
τους. Γεωγραφικά αυτός ο χώρος εκτεί-
νεται εκτός από τη σημερινή μητροπο-
λιτική Ελλάδα και στην Κύπρο αλλά και 
στις ελληνικές κοινότητες της βόρειας 
Ευρώπης και των Βαλκανίων. Ιστορικά 
αυτό έχει σημασία διότι η υποδούλωση 
των Ελλήνων κατά τα μεσαιωνικά χρό-
νια δεν ήταν αποκλειστικό οθωμανικό 
προνόμιο, αντιθέτως τόσο η Βενετία 
όσο και η Γένοβα άσκησαν κυριαρχικές 
εξουσίες. Ο συγγραφέας σε πολλές περι-
πτώσεις συγκρίνει την οθωμανική με 
την φραγκική κυριαρχία, κρίνοντας ανά 
περίπτωση. Με αφορμή των διωγμό των 
Εβραίων το 1492 από την Ισπανία και την 

καταφυγή τους στα οθωμανικά εδάφη, 
ο συγγραφέας εκτιμά ότι διαφαίνεται η 
μουσουλμανική ανεκτικότητα έναντι των 
χριστιανικών διώξεων, στάση που τελικά 
εξυπηρέτησε το συμφέρον της οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας. 

Η ψύχραιμη θεώρηση του Ντέιβιντ 
Μπρούερ για τη σημερινή φόρτιση των 
Ελλήνων έναντι των Τούρκων είναι ότι 
«εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι 
συνέβη μετά την ανεξαρτησία της χώρας 
και έχει λιγότερη σχέση με τα χαρακτη-
ριστικά της ίδιας της εξουσίας των κατα-
κτητών». Στο πνεύμα αυτό το βιβλίο 
αποδεικνύει βάσει πηγών το αβάσιμο 
της ιστορίας για το «κρυφό σχολειό». 
Ειδικά για την εκπαίδευση και τη θρη-
σκευτική ελευθερία κατά τα χρόνια της 
οθωμανικής κυριαρχίας, είναι πλέον ένα 
αδιαμφισβήτητο ιστορικό δεδομένο ότι 
δεν υπήρχε κανένας λόγος το σχολείο να 
είναι κρυφό, καθώς οι χριστιανοί είχαν 
πλήρεις θρησκευτικές ελευθερίες με την 
Εκκλησία να έχει αναλάβει την εκπαίδευ-
ση επισήμως. Ο συγγραφέας εντοπίζει 
την αρχή του μύθου σε έναν πίνακα του 
Νικολάου Γύζη του 1888, ενώ σημειώνει 
ότι πιθανότατα «τα μαθήματα στα χωριά 

γίνονταν το βράδυ επειδή τα παιδιά, 
πιθανώς και ο ίδιος ο παπάς, δούλευαν 
όλη μέρα στα χωράφια». 

Οι «σκοτεινοί αιώνες» φωτίζονται από 
την ενδελεχή μελέτη των επίσημων 
πηγών και των Ευρωπαίων περιηγη-
τών. Μια αξιοσημείωτη τοποθέτηση του 
βιβλίου είναι η πραότητα με την οποία 
κρίνει το Πατριαρχείο για τη στάση του 
έναντι της Επανάστασης. Για τον Ντέι-
βιντ Μπρούερ η καταδίκη των επαναστα-
τών το 1821 και η υποστήριξη της οθω-
μανικής εξουσίας από τον Πατριάρχη 
είχε τόσο θρησκευτικούς όσο και κοσμι-
κούς λόγους να διατυπωθεί όπως διατυ-
πώθηκε. Ένα δεύτερο αξιόλογο σημείο 
είναι η θέση του βιβλίου ότι οι παρά-
γοντες που διατήρησαν την ελληνική 
συνείδηση ανά τους αιώνες δεν περιορί-
ζονται στη γλώσσα και τη θρησκεία, αλλά 
περιλαμβάνουν και τη λαϊκή κουλτούρα, 
ένα σύνολο από «δοξασίες και πρακτικές 
του απλού αγροτικού πληθυσμού» που 
παρέμεινε ζωντανό μέχρι σήμερα και 
στο οποίο αφιερώνει ένα όμορφο κεφά-
λαιο. Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί και 
η σαφής όσο και ρητή θέση του Ντέιβιντ 
Μπρούερ ότι τα γλυπτά που απέσπασε 
ο Έλγιν από τον Παρθενώνα «θα έπρεπε 
πάνω από όλες τις άλλες αρχαιότητες να 
επιστραφούν στην Ελλάδα». 

Ο συγγραφέας σπούδασε κλασική φιλο-
λογία και ιστορία στη Οξφόρδη και μετά 
από μια θητεία στη διδασκαλία και τη 
δημοσιογραφία αφοσιώθηκε στη μελέτη 
της ελληνικής ιστορίας. Η εργασία του 
φανερώνει πολύ βαθιά γνώση της ελλη-
νικής ιδιοσυγκρασίας ακόμη και της σύγ-
χρονης πολιτικής επικαιρότητας η οποία 
γίνεται κομμάτι του βιβλίου στα συμπε-
ράσματά του. Η προσέγγιση του Ντέιβιντ 
Μπρούερ στην Ελλάδα γίνεται με ειλι-
κρινές ενδιαφέρον για την ιστορική αλή-
θεια και με αγάπη για τη χώρα την οποία 
προφανώς δεν έχει γνωρίσει μόνο από το 
σπουδαστήριο και τα βιβλία. Τα βιβλία 
του Ελλάδα 1453-1821 και Η φλόγα της 
Ελευθερίας 1821-1833 που κυκλοφορούν 
από τις εκδόσεις Πατάκη συνιστούν μια 
εξαιρετική εργασία, που γνώρισε λόγω 
της ποιότητάς της ήδη μεγάλη απήχηση 
και συνιστά έναν από τους σημαντικούς 
πνευματικούς καρπούς που άφησε στα 
γράμματα η επέτειος των 200 ετών από 
την έναρξη της Επανάστασης.

Μια 
ευσύνοπτη, 
πρωτότυπη, 
διεισδυτική 
και απομυθο-
ποιητική 
εργασία που 
βοηθά 
με τα εργαλεία 
της αλήθειας 
την εθνική 
αυτογνωσία

Το βιβλίο δικαιολογεί τον αφορισμό 
του Πατριάρχη στην επανάσταση, 
καταρρίπτει το μύθο του 
«κρυφού σχολειού» και τάσσεται 
αναφανδόν υπέρ της επιστροφής 
των κλεμμένων από τον Έλγιν 
αρχαιοτήτων στην Ελλάδα
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Ο νέος χρόνος ας μας βρει όλους υγιείς, 
ενωμένους και αναγεννημένους, με τη σοφία, 
την ενσυναίσθηση και την επίγνωση για τη 
σπουδαιότητα κάθε στιγμής, που φέρνει μια 
περιπέτεια όπως αυτή που περνάμε. Χρόνια 
πολλά σε όλους, καλές γιορτές με αγάπη. 

Δημήτρης Αθανασίου
Δημοτικός Σύμβουλος  
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Το γκολφ στην Ελλάδα είναι μια απολαυστική εμπειρία που τα τελευταία χρόνια έχει 
γνωρίσει σημαντική άνθηση με την προσθήκη νέων γηπέδων κυρίως σε τουριστι-
κούς προορισμούς. Μπορεί η πρώτη σκέψη όλων όσοι φέρνουν στο μυαλό τους το 
γκολφ να είναι ένας μεσήλικας με άσπρο πόλο μπλουζάκι να προσπαθεί μετά κόπων 
και βασάνων να χτυπήσει με το μπαστούνι την μικροσκοπική άσπρη μπάλα και να 
την βάλει μέσα σε μια τρύπα, η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. 
Στον «Δημοσιογράφο» μίλησε ο Άγγελος Πρίφτης, μαθητής του 2ου Λυκείου Βούλας 
ο οποίος εδώ και λίγες εβδομάδες απολαμβάνει τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος 
στην κατηγορία ανδρών. Μας εξηγεί για το πως κόλλησε το «μικρόβιο» του γκολφ, το 
μεγάλο του όνειρο και το κρυφό του μυστικό.

Γεννημένος στις 19 Ιουλίου του 2005, μόνιμος κάτοικος της Βούλας, ο Άγγελος Πρί-
φτης όπως σχεδόν όλα τα παιδιά της ηλικίας του δοκίμασε τις αθλητικές του ικανό-
τητες στο ποδόσφαιρο. Μέχρι την ηλικία των 11 ετών γιατί από εκείνο το σημείο και 
έπειτα, παραδόθηκε ολοκληρωτικά στο γκολφ. «Η αλήθεια είναι ότι προέρχομαι από 
μια οικογένεια η οποία αγαπά το γκολφ. Όλα ξεκίνησαν από έναν σπουδαίο αγώνα 
γκολφ που μετέδιδε η τηλεόραση. Προφανώς, τον αγώνα τον παρακολουθούσαν οι 
γονείς μου και ο παππούς μου, καθώς είναι λάτρεις του αθλήματος. Μου άρεσε πολύ 
το σπορ όπως το έβλεπα από την τηλεόραση. Μάλιστα, θυμάμαι πως όταν τελείωσε, 
έψαξα στις ντουλάπες του σπιτιού να βρω τα μπαστούνια και μόλις τα βρήκα, είπα 
στην οικογένειά μου πως αύριο θέλω να πάω κάπου να παίξω γκολφ. Πράγματι, την 
επόμενη μέρα κιόλας, πήγαμε με τον παππού μου στις εγκαταστάσεις γκολφ της Γλυ-
φάδας και από εκείνη την ημέρα μέχρι και σήμερα παίζω σε καθημερινή βάση», εξηγεί 
ο 17χρονος πρωταθλητής.

Ένα παρεξηγημένο σπορ
Για πολλούς, το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα των φτωχών γιατί για να παίξει κανείς 
αρκεί μια μπάλα και παρέα. Όμως υπάρχουν αθλήματα που είναι για λίγους και πλού-

σιους. Ένα από αυτά είναι το γκολφ ή τουλάχιστον αυτό πιστεύει η πλατιά μάζα των 
ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Άποψη που βρίσκει αντίθετο τον 
Άγγελο Πρίφτη. «Δεν θεωρώ ότι το γκολφ είναι ακριβό άθλημα και ότι απευθύνεται 
σε πλούσιους. Ειδικά στην Ελλάδα, σε καμία περίπτωση δεν είναι αποτρεπτικό το 
κόστος. Στον σύλλογο που ανήκω, το κόστος εγγραφής είναι 120 ευρώ ετησίως, δηλα-
δή 20 ευρώ το μήνα και το κόστος για να νοικιάσεις για έναν ολόκληρο χρόνο το γήπε-
δο το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιείς όποτε θέλεις είναι 2000 ευρώ. Ακόμα και ο 
εξοπλισμός είναι σε λογικά πλαίσιο, καθώς υπάρχουν και με 700 ευρώ. Προφανώς, 
στο εξωτερικό που οι εγκαταστάσεις είναι υπερσύγχρονες και παρέχουν διαφορετικές 
υπηρεσίες στους αθλητές είναι πιο αυξημένα τα κόστη», αναφέρει ο Άγγελος Πρίφτης.

Σχολείο vs Γκολφ 
Ο πρωταθλητισμός απαιτεί πολλές θυσίες, οι οποίες γίνονται ακόμα πιο δύσκολες 
όταν ένας 17χρονος φτάνει στην κορυφή και επιδιώκει να σκαρφαλώσει ακόμα πιο 
ψηλά. Η ζωή του Άγγελου Πρίφτη κυλά μεταξύ σχολείου, γηπέδου γκολφ και σπι-
τιού. «Το πρωί σχολείο, μετά προπόνηση μέχρι να δύσει ο ήλιος και μετά σπίτι για 
διάβασμα. Έχω βάλει προτεραιότητες στη ζωή μου και είναι οι εξής δύο: Σχολείο 
και γκολφ», τονίζει ο νεαρός αθλητής. Ο Άγγελος Πρίφτης εξηγεί πως απαιτούνται 
πολλές ώρες προπόνησης και γυμναστικής για να διατηρήσεις το σώμα σου σε ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο, καθώς το άθλημα χρειάζεται εξαιρετική φυσική κατάσταση. 
«Το καλοκαίρι οι γονείς μου πριν πάνε στην εργασία τους με αφήνουν στο γκολφ της 
Γλυφάδας και έρχονται και με παίρνουν το βράδυ». Αξίζει να τονίσουμε πως ο Άγγε-
λος Πρίφτης είναι από τους καλύτερους μαθητές του 2ου Λυκείου Βούλας. Το μεγάλο 
του όνειρο  -όσο και αν μας το έκρυψε- είναι να γίνει ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, 
σαν τον Tiger Woods, τον θρύλο του γκολφ, αφού διατήρησε την πρώτη θέση στην 
παγκόσμια κατάταξη για περισσότερο από 11 χρόνια ενώ το 1997 έγινε ο νεαρότερος 
γκόλφερ που κέρδισε μεγάλο τουρνουά αφού κατέκτησε το US Masters. 

«Πώς αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές σου το γεγονός ότι είσαι Πρωταθλητής Ελλάδος 
στο γκολφ σε τόση μικρή ηλικία, σου ζητάνε να τους μάθεις γκολφ;», ήταν η ερώτηση 
μας προς τον Άγγελο Πρίφτη και η απάντησή του μας προσγείωσε κάπως απότομα στη 
θλιβερή πραγματικότητα της σημερινής κοινωνίας: «Προσπαθώ να το κρατώ για μένα, 
οι περισσότεροι από τους συμμαθητές μου -αν όχι όλοι- δεν γνωρίζουν ότι παίζω 
γκολφ και ότι κατέκτησα το πρωτάθλημα». Ο λόγος που ο Άγγελος Πρίφτης κρατά 
μυστική την ενασχόλησή του με το γκολφ ξεκίνησε όταν ήταν ακόμα στο Γυμνάσιο 
και δεχόταν πειράγματα για το άθλημα που επέλεξε να ασχοληθεί. Ο Άγγελος Πρίφτης 
θα μπορούσε να τα παρατήσει και να κάνει το «χατίρι» κάποιων συμμαθητών του, 
αλλά έπραξε το αντίθετο. Συνέχισε να βαδίζει το μονοπάτι των επιτυχιών, έχοντας 
την απόλυτη στήριξη της οικογένειάς του και του προπονητή του. Και που ξέρεις 
κανείς... μπορεί στο μέλλον, οι πρώην συμμαθητές του, να του ζητήσουν αυτόγραφο.

Άγγελος Πρίφτης 
Το ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού γκολφ

Ο έφηβος από τη Βούλα
που έγινε πρωταθλητής Ελλάδος
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Τη δεκαετία του ’90 ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με 
ελληνικό γήπεδο. Ήταν η τελευταία εποχή που ακόμα 
η λέξη «γήπεδο» σήμαινε κάτι παραπάνω από έναν 
ποδοσφαιρικό αγώνα που διαρκούσε ενενήντα λεπτά. 
Το γήπεδο ήταν μια γλυκιά ιεροτελεστία που ξεκινούσε 
από τη Δευτέρα και σταματούσε με το τελευταίο σφύ-
ριγμα του διαιτητή. Το χαρτζιλίκι για το κυλικείο του 
σχολείου παρέμενε καθόλη την εβδομάδα στην τσέπη 
του παντελονιού για να αξιοποιηθεί στην αγορά ενός 
μαγικού χαρτιού που θα σου επέτρεπε να μπεις στον 
ναό να απολαύσεις τους έντεκα ήρωές σου. Δεν ήταν 
μόνο η νίκη, δεν ήταν η εφήμερη χαρά, ήταν κάτι παρα-
πάνω. Ήταν το μαγικό ταξίδι που ξεκινούσε -τότε- από 
την πλατεία της Βούλας με το Α2 με προορισμό το 
Σύνταγμα και στη συνέχεια ποδαράτο μέχρι την Ομό-
νοια και από εκεί με τον ηλεκτρικό για τον σταθμό του 
Περισσού. Ήταν η γλυκιά μυρωδιά των «βρώμικων». Το 
φελιζόλ που το τοποθετούσες στις τσιμεντένιες εξέδρες 
για να μη λερώσεις το παντελόνι σου. Ήταν ο κλασικός 
πωλητής εντός των κερκίδων που πουλούσε αναψυκτι-
κά και πασατέμπο. Ήταν η μαγεία της σκεπαστής που τις 
περισσότερες φορές δεν προλάβαινες να δεις τα γκολ 
της ομάδας, γιατί ο χορός και το τραγούδι δεν σταμα-
τούσε ποτέ. Ήταν η προσμονή να επιστρέψω σπίτι και 
να δω στην Αθλητική Κυριακή τα γκολ, τις φάσεις. Ωραί-
ες εποχές, αθώες, ρομαντικές οι οποίες δεν θα επιστρέ-
ψουν ποτέ ξανά, και η σημερινή γενιά δεν θα νιώσει την 
πραγματική μαγεία που μας προσέφεραν τα κυριακάτι-
κα μεσημέρια. 

Αφορμή για τη μεγάλη εισαγωγή του κειμένου στάθηκε 
ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της Βουλιαγμένης και 
του Αστέρα Βάρης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
8 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του κυπέλλου της ΕΠΣΑΝΑ 
στη φάση των «16». Παρακολουθώντας την αναμέτρηση, 

μου ήρθαν στο μυαλό πολλές εικόνες από την δεκαετία 
του ’90. Το κρύο ήταν τσουχτερό παρά το γεγονός ότι ο 
αγώνας διεξήχθη το μεσημέρι, ο ισχυρός βοριάς σφυ-
ροκοπούσε τις πλάτες των 22 ποδοσφαιριστών αλλά και 
των 150 περίπου φίλων των δύο ομάδων και εραστών 
της στρογγυλής θεάς. Αυτοί εκεί, με μπουφάν, κασκόλ, 
γάντια να επιμένουν να στέκονται όρθιοι στις τσιμε-
ντένιες εξέδρες του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου της 
Βουλιαγμένης και να βλέπουν ποδόσφαιρο. Δεν είναι το 
θέαμα που θα σου προσφέρουν δύο ομάδες που αγωνί-
ζονται στη Γ’ εθνική και στη Β’ κατηγορία Αττικής, είναι 
ο ρομαντισμός που πηγάζει από όλο αυτό. Είναι άνθρω-
ποι που αγαπούν πρώτα απ’ όλα το άθλημα και μετά τις 
ομάδες τους χωρίς να έχουν κανένα οικονομικό όφελος 
παρά μόνο ...χασούρα. Το έβλεπες στα μάτια τους, στις 
αντιδράσεις τους, ότι γουστάρουν να βλέπουν μπάλα. 

Οι πρόεδροι των δύο συλλόγων, εκεί, κοντά στα «παι-
διά» τους. Ο Γιάννης Ασλανίδης πρόεδρος του ΑΟΒ και 
πιστός στρατιώτης του Ομίλου τα τελευταία ...39 χρό-
νια, να έχει αναλάβει τον ρόλο του ελεγκτή εισιτηρίων. 
Γιατί με κάποιον τρόπο πρέπει να υπάρχουν έσοδα για 
να «βγει» η χρονιά. Από την άλλη πλευρά, ο Δημήτρης 
Πάπιος, ο πρόεδρος του Αστέρα Βάρης και στυλοβάτης 

της ομάδας. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες και 
μεγάλα άγχη. Το πακέτο με τα τσιγάρα που κρατούσε 
στωικά δίπλα του, μπορεί και να είχε τελειώσει από το 
πρώτο ημίχρονο και ενώ το αποτέλεσμα ήταν στο 0-0. 
Μόλις η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της Βουλιαγμένης, 
φαίνεται να ανακουφίστηκε αλλά δεν το πανηγύρισε για 
δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν ο σεβασμός προς τον αντί-
παλο και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι έχει φορέσει στο 
παρελθόν ο ίδιος τη φανέλα του ΑΟΒ. Απλά, ρομαντικά 
πράγματα. Ναι, συμβαίνουν ακόμα εν έτει 2021 στον 
χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και μόλις ο διαιτη-
τής της αναμέτρησης σφύριξε για τελευταία φορά, όλοι 
οι φίλαθλοι αποχώρησαν μαζί, δίνοντας εκατέρωθεν 
συγχαρητήρια. 

Για την ιστορία και μόνο, ο Αστέρας Βάρης όντας καλύ-
τερος και πιο έμπειρος, νίκησε με 1-0 παίρνοντας την 
πρόκριση για τους «8» του κυπέλλου της ΕΠΣΑΝΑ. Το 
μοναδικό γκολ της αναμέτρησης το πέτυχε ο Αστέριος 
Μπελεβράκης στο 47ο λεπτό με όμορφο πλασέ μέσα από 
την περιοχή. Να σημειώσουμε πως τις δύο ομάδες τις 
χωρίζουν δύο κατηγορίες και οι στόχοι που έχουν θέσει 
οι διοικήσεις των συλλόγων είναι τελείως διαφορετικοί. 
Ο μεν Αστέρας Βάρης αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική κατηγο-

ρία, με στόχο αρχικά την παραμονή της ομά-
δας, ενώ ο ΑΟΒ αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία 
ΕΠΣΑΝΑ. Παρά τη μεγάλη διαφορά δυναμικό-
τητας των δύο ομάδων, η Βουλιαγμένη απο-
δείχθηκε σκληρό καρύδι, καθώς δυσκόλεψε 
σε μεγάλο βαθμό τον Αστέρα Βάρης. 

Ευχή όλων, ο Αστέρας Βάρης να κατακτή-
σει για δεύτερη φορά στην ιστορία του το 
Κύπελλο ΕΠΣΑΝΑ μετά από τη σεζόν 2011-
2012. Μάλιστα, η ομάδα της Βάρης υπήρξε 
δύο φορές φιναλίστ στο θεσμό, τις σεζόν 
2003-2004 και 2010-2011 καθώς επίσης και 
μια ακόμα ομάδα του Δήμου έχει φτάσει στον 
τελικό, ο Άρης Βούλας την σεζόν 2018-2019. 

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Σκέψεις και 
αναμνήσεις
μπροστά στο 
τοπικό ντέρμπι
Βουλιαγμένης - 
Βάρης 
που είχε κάτι
από τη χαμένη 
αθωότητα
του ποδοσφαίρου

ΑΟΒ - Κυανούς Αστήρ  
Ο ρομαντισμός του γηπέδου επέστρεψε στη Βουλιαγμένη
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Βαρύς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο των 3Β
 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Η οδική συμπεριφορά των Ελλήνων χαρακτηρίζεται 
συχνά από έλλειψη επίγνωσης του κινδύνου και ανω-
ριμότητα. Διαρκείς παραβιάσεις των ορίων ταχύτητας 
και του ερυθρού σηματοδότη, παρακινδυνευμένες και 
δίχως έλεγχο προσπεράσεις, χρήση κινητού τηλεφώνου 
την ώρα της οδήγησης, καθώς και οδήγηση υπό την επή-
ρεια μέθης, αποτελούν μερικά από τα πιο επικίνδυνα 
«καθημερινά» σφάλματα των Ελλήνων οδηγών. Τα ατυ-
χήματα στους ελληνικούς δρόμους δυστυχώς είναι ένα 
σύνηθες φαινόμενο με ολέθριες, σε πολλές περιπτώσεις, 
επιπτώσεις. Οι απώλειες ανθρώπινων ζωών από τροχαία 
ατυχήματα δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά παγκόσμιο φαι-
νόμενο, καθώς υπολογίζεται πως σχεδόν 1,25 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι (δηλαδή περίπου 3,4 χιλιάδες ανά ημέρα) 
χάνουν τη ζωή τους από αυτή την αιτία, με την πλειονό-
τητα από αυτούς να είναι ηλικίας 15-29 ετών. 

Επιστρέφοντας στη χώρα μας, σύμφωνα με τα δεδομέ-
να της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η κατάσταση είναι 
οριακά βελτιωμένη, γεγονός πάντως που δεν πρέπει να 
μας εφησυχάζει, καθώς η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των 
χωρών με τα περισσότερα ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2021, στον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σημειώθηκαν 24 τροχαία, 
από τα οποία τέσσερις συνάνθρωποι μας άφησαν την 

τελευταία τους πνοή στο οδόστρωμα και 17 άτομα τραυ-
ματίστηκαν σοβαρά. Ουσιαστικά, στην περιοχή σημει-
ώνονται κάθε μήνα, δύο τροχαία. Σε αυτό το στατιστικό 
στοιχείο, δεν συμπεριλαμβάνονται τα «απλά» τροχαία 
στα οποία σημειώνονται μόνο υλικές ζημιές. 

Στην κυκλοφοριακή μελέτη που είχε κάνει ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατόπιν αιτημάτων των 

πολιτών, πραγματοποίησε αυτοψίες και κατέγραψε τους 
δρόμους που είναι οι πιο επικίνδυνοι στο Δήμο των 3Β 
καθώς αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Οι συγκε-
κριμένοι δρόμοι είναι η εξής: Στη Βούλα είναι οι οδοί 
Ηρακλειδών, Προόδου, Σωκράτους, Παπάγου, Ρόδου και 
Ζακύνθου, ενώ στη Βάρη είναι η οδός Μαρώτη. Οι παρα-
πάνω δρόμοι βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Δήμου 
και γι’ αυτό τον λόγο αναφέρονται στη μελέτη. Φυσι-
κά, δρόμοι όπως η παραλιακή λεωφόρος, η λεωφόρος 
Βουλιαγμένης και η Καλύμνου χαρακτηρίζονται υψηλού 
κινδύνου με την Περιφέρεια Αττικής να είναι υπεύθυνη 
για τις συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες. 

Εκτός από τις συντηρήσεις των δρόμων που πραγματο-
ποιούνται από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
με νέες ασφαλτοστρώσεις και άλλες παρεμβάσεις, θα 
μπορούσε να διοργανώνονται ημερίδες ενημέρωσης για 
την οδηγική συμπεριφορά στα σχολεία της πόλης. Είναι 
ζωτικής σημασίας να μαθαίνουν οι νέοι από νωρίς τους 
σημαντικούς κινδύνους που κρύβει η απρόσεκτη οδή-
γηση, ώστε να θελήσουν αφενός να εκπαιδευτούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο προτού ξεκινήσουν να οδηγούν 
και αφετέρου ώστε να είναι στη συνέχεια προσεκτικοί 
οδηγοί οι ίδιοι, με σαφή επίγνωση πως η ταχύτητα και 
η παραγνώριση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας μπο-
ρούν να επιφέρουν μοιραία αποτελέσματα.

bullets

Μέσα στο 2021
σημειώθηκαν 
στον Δήμο μας 
24 σοβαρά  
τροχαία ατυχήματα, 
με 17 τραυματίες
και 4 νεκρούς

••• Στη Βουλιαγμένη ευδοκιμεί η αντιπολί-
τευση του νοτιά • Όταν φυσάει από το νοτιά, 
φουντώνει σαν τα κύματα του κόλπου • Όσο 
πέφτουν τα μποφόρ, ξεφουσκώνει ο αντιπολιτευ-
τικός οίστρος • Αυτό το μήνα, που τις περισσό-
τερες ημέρες είχε νοτιά, έφτασαν μέχρι τα δικα-
στήρια  • Εδώ είναι το καλύτερο • Λένε ότι το 
έργο της μαρίνας είναι κακό για το περιβάλλον 

• Μόνη απόδειξη η ανακατεμένη θάλασσα όταν 
έχει νοτιά • Μια συνηθισμένη εικόνα για όποιον 
κατοικεί στην πόλη • Και κάνουν ασφαλιστικά 
μέτρα για να σταματήσει το έργο • Δηλαδή να 
μείνει το εργοτάξιο στη μέση • Ευχαριστούμε, 
εξαιρετική ιδέα! • Εντωμεταξύ, τις ημέρες με 
βοριά οι ίδιοι άνθρωποι που δίνουν ραντεβού 
στα γουναράδικα επειδή πάει, καταστράφηκε η 
Βουλιαγμένη • Ανεβάζουν σέλφι με τις ομορφιές 
της Βουλιαγμένης για ...άγρα λάικ • Παράνοια  

• Υπάρχει και άλλη μία περίεργη λεπτομέρεια 

• Από τους προσφεύγοντες εναντίον του έργου 

της μαρίνας απουσιάζει ένα όνομα από τους 
πρωτεργάτες του κινήματος • Να διαφώνησαν 
στις νομικές λεπτομέρειες; • Στα χρήματα; • Ή 
απλώς πρόκειται για υποψήφιους παράγοντες σε 
ανταγωνισμό μεταξύ τους;

••• Όλοι καταλαβαίνουν ότι η φασαρία αυτή 
αφορά πολύ λίγους ανθρώπους  • Είναι μια 
παρέα φωνασκούντων επί παντός του επιστη-
τού που έχουν φτιάξει μια διαδικτυακή φούσκα 
στην οποία κυριαρχούν • Διότι κανείς δεν δίνει 
σημασία • Όποιος ενδιαφέρεται για τους πολι-
τικούς συσχετισμούς και τις τάσεις στον Δήμο, 
δεν ανοίγει το Facebook, μετρά την κοινή γνώμη  

• Και μετρήσεις έγιναν το προηγούμενο διάστημα  

• Με ειδικά ερωτήματα για ζητήματα αντιπολι-
τευτικής αιχμής • Οι πολύ λίγοι άνθρωποι που 
διάβασαν τα αποτελέσματα δεν αποκαλύπτουν 
λεπτομέρειες • Στα σχετικά ερωτήματα απαντούν 
με την ιστορία του Ανδρέα Λοβέρδου • Γιατί ήταν 
ο μόνος που διοχέτευε στη δημοσιότητα δημο-
σκοπήσεις; • Επειδή αντιλαμβανόταν πως είναι 
πίσω σε σχέση με τους άλλους δύο υποψηφίους  

• Επιχειρούσε να αλλάξει την ατζέντα και να 
παρακινήσει • Αυτός που προηγείτο, έπειθε και 
είχε το ρεύμα μαζί του κράτησε τη δημοσκόπηση 
στο συρτάρι • Για το ΚΙΝΑΛ μιλώντας πάντα...

 
Π. Ούλιτζερ

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
Πλαστήρα 8, Βούλα

Τηλ.: 210 8992777
Κιν.: 6944 310580

Γλυφάδα
Αγ. Κων/νου 10
210 8943888

Άνω Γλυφάδα
Γούναρη 11

210 9601920

Νίκαια
Π. Ράλλη 507
210 4252000

Κωνσταντίνος Τογρίδης
mail: konstantinos.togridis@togridis.gr 

Υποκαταστήματα

ΤΕΛΕΤΕΣ
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Η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του ΠΙΚΠΑ Βούλας, 
Ντίνα Γιάτση Κωνσταντέλλου, μαζί με μέλη του ΔΣ στο 
χώρο του bazaar για την ενίσχυση των παιδιών της 
δομής, εντός του χριστουγεννιάτικου «Χωριού» στο 
πάρκο του Αγίου Ιωάννη, όπου διατίθενται όμορφα είδη 
δώρου και χρηστικά αντικείμενα

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου μίλησε στο 
Δημαρχείο των 3Β στις 24 Νοεμβρίου για το βιβλίο του σχετικά 
με την επανάσταση στην Αττική, το οποίο ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης εξέδωσε και μοίρασε δωρεάν στους 
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΟ ΤΣΟΥΧΤΕΡΟ ΚΡΥΟ ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ 3Β 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ, 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Η Τίνα Αλεξοπούλου 
και το συγκρότημά της 
μοίρασαν απλόχερα κέφι 
και γιορτινές νότες στον 
πεζόδρομο της πλατείας 
Ιμίων στις 10 Δεκεμβρίου 
πυροδοτώντας το χορό 
μικρών και μεγάλων, 
αμέσως μόλις άναψαν τα 
χριστουγεννιάτικα δέντρα 
του Δήμου, με το σήμα του 
Δημάρχου

ΕΚΛΕΨΕ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ Η 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΜΦΙΕΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΤΕΜΟΥ ΛΕΧΤΙΝΕΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΒΟΥΛΑΣ

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑ 
ΒΟΥΛΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ 12/12 ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ» 













